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 إخالص النية

 عن عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه قال سمعت رسول هللا صلى
فمن  هللا عليه وسلم يقول : )إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

ه كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ومن كانت هجرت
هاجر إليهإلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما  ) 

 رواه البخاري ومسلم

  : التعريف براوي الحديث

ط بن عمر بن الخطاب بن ُنفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن ُقر
َرزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين مشهور جم 

المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثالث وعشرين وولي الخالفة 
 عشر سنين ونصفا 

قالتعلي  : 

. 1 

هذا حديث جليل القدر وأصل من أصول اإلسالم حتى قال عبد الرحمن 
ي بن مهدي لو صنفت كتابا في األبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب ف

 األعمال بالنيات في كل باب 
ن وروى عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعي

 بابا من الفقه 
عنه قال أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث  وعن اإلمام أحمد رضي هللا

حديث عمر إنما األعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا 
ن ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحالل بيّن والحرام بيّ   

  : وقال بعضهم نظما  
 عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كالم خير البرية

ما ليس يعنيك واعملن بنية اتق الشبهات وازهد ودع  

-1 

 تخل فإذا للعمل المصححة وهي ، بدعة بها والتلفظ القلب محلها النية
شرعا   تعتبر لم النية عن العبادة . 

-2 

ََ  العبادة تكون أن يجب  وال رياء يخالطها ال ، تعالى هللا وجه بها مقصودا 
حاالت من يخلو فال رياء خالطه الذي العمل حكم وأما ، دنيا إرادة : 

 من المخرج األكبر النفاق هو فهذا اإلسالم ويظهر الكفر يبطن أن:  األولى
 َحيَاةَ ال   ُيِريدُ  َكانَ  َمن  ) فيه هللا قال الذي النفاق هو و باهلل والعياذ الملة
ن يَا َمالَُهم   إِلَي ِهم   نَُوفِّ  َوِزيَنَتَها الدُّ  ُأولَئِكَ  (15) ُيب َخُسونَ  الَ  فِيَها َوُهم   فِيَها أَع 
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ِخَرةِ  فِي لَُهم   لَي سَ  الَِّذينَ   واَكانُ  َما َوبَاِطل   فِيَها َصَنُعوا َما َوَحبِطَ  النَّارُ  إاِلَّ  اْل 
َملُونَ   من األسفل الدرك في المنافقين إن) أصحابه في وقال( 16) يَع 
 . (النار

 يثحدل باطل العمل فهذا الرياء نية وتشاركه هلل العمل يكون أن: الثانية
 لموس عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي هريرة أبي
 لعم من الشرك، عن الشركاء أغنى أنا:  وتعالى تبارك هللا قال: » يقول

مسلم أخرجه.«وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عمال  . 

 هذا دافع فإن الرياء نية عليه تطرأ ثم هلل العمل أصل يكون أن: الثالثة
حالتان له فهذا معه استرسل وإن عمله صح نيته إخالص اجعور الطارئ :  

 فسد أولها فسد إذا بحيث بآخرها أولها يتصل عبادة في يكون أن -أ
كلها العبادة بطلت كالصالة آخرها . 

 النية خالطته ما فيبطل بآخرها أولها يتصل ال عبادة في يكون أن -ب
القرآن كقراءة منها له سلم ما ويصح  
_  السلف مذهب إلى الدعوة نفعا   وأجلها جملتها ومن_  هللا إلى الدعوة

 لربه قصده يخلص أن الداعي فعلى هللا إلى بها يتقرب التي األعمال من
 المقاصد من ذلك ونحو ثناء أو جاه أو مال من دنيوي لحظ يدعو فال

 ومن اأن بصيرة على هللا إلى أدعو سبيلي هذه قل) تعالى قال الدنيوية
 امنه)  مسائل فيه: الوهاب عبد بن محمد اإلسالم شيخ قال( ياتبعن

( سهنف إلى يدعو فهو الحق إلى دعا ولو كثيرا ألن اإلخالص على التنبيه
 على ويقدم قوله يقبل أن إال يريد ال أنه أو والثناء المدح يريد أنه إما أي

عثيمين ابن الشيخ قال باطال   قوله كان ولو خالفه من قول :  

 دعوي والذي هللا، دين يقوم أن إال يريد ال الذي هو هللا إلى يدعو فالذي
باطال أم كان حقا المقبول، هو قوله يكون أن يريد الذي هو نفسه إلى  . 
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 فضل الدعوة إلى هللا تعالى

ليه عن سهل بن سعد رضي هللا تعالى عنه قال قال النبي صلى هللا ع
راية: )انفذ على رسلك حتى تنزل وسلم لعلي يوم خيبر وأعطاه ال

 بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عليهم فوهللا ألن
 (يهدي هللا بك رجال خير لك من أن يكون لك حمر النعم

 رواه البخاري ومسلم

 :التعريف بالراوي

سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الخزرجي الساعدي أبو 
ها وقد مشهور مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدالعباس له وألبيه صحبة 

 جاز المائة

  

 : معاني المفردات

ها حصون يوم خيبر: خيبر مدينة شمال المدينة كان يسكنها اليهود لهم في
منيعة غزاهم النبي صلى هللا عليه وسلم أول السنة السابعة من 

 .الهجرة

 الراية: العلم

 انفذ: امضِ 

أي امض على تؤدة وتأنرسلك: الرسل التؤدة والتأني  . 

فيه ساحتهم: الساحة عرصة الدار وهي الفناء الواسع بين البيوت ال بناء . 

حمر النعم: النََّعم اإِلبل وحمرها كرامها وأعالها منزلة وهو مثل في كّل 
 .نفيس

  :التعليق

.2 

 فضل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إذا شهد له الرسول صلى هللا
 معينة أنه يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله،عليه وسلم شهادة 

 وأهل السنة يتولون عليا  رضي هللا عنه وآل البيت من آمن منهم وعمل
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ه صالحا ، كما يتولون جميع أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وأزواج
 .دون غلو في أحد منهم

 
 :فيه علمان من أعالم النبوة 

ق هو يشتكي رمدا  في عينيه فبصاألول: جيء بعلي في ذلك اليوم و
 .في عينيه فبرأ بإذن هللا من لحظته تلك

بي صلى الثاني: أخبر بأن هللا يفتح على يديه ففتح هللا على يديه والن
يب هللا عليه وسلم ال يعلم الغيب ولكن هللا يطلعه على شيء من الغ

 .فيقع ما يخبر به كما أخبر صلوات هللا وسالمه عليه

 

-2 

اد شرع في اإلسالم لنشر الدين اإلسالمي والدعوة إليه ولذا أن الجه
ة تشرع الدعوة إلى اإلسالم قبل بدء القتال فإن أسلموا فتلك الغاي

هم المنشودة ، وإن أبوا أخذت منهم الجزية فإن أبوا استعان المسلمون رب
م بل وقاتلوهم ، وإن كانت الدعوة إلى اإلسالم قد بلغتهم فال تلزم دعوته

 ح اإلغارة عليهم وهم غارون غافلون كما أغار النبي صلى هللا عليهتبا
 .وسلم على بني المصطلق ففاجأهم

 

-3 

في الحديث فضل الدعوة إلى هللا تعالى ببيان أن هداية رجل واحد أو 
 امرأة واحدة على يديك خير لك من خير أموال الدنيا وكنوزها المعبر عنه

يفنى  م الدنيا ينفد وما عند هللا باق الفي الحديث بحمر النعم. ألن نعي
 .وال ينفد
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 :الهداية نوعان مثبتة للمخلوق ومنفية عنه

 فالمثبتة له هداية اإلرشاد والداللة والبيان وهي المذكورة في قوله
 تعالى )وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم( أي تدل عليه وترشد إليه

ناس إنهم يرشدون ويبينون للوهكذا أتباع الرسول وورثته من أهل العلم ف
 .أحكام دينهم وما يقربهم إلى ربهم

ملكها الثانية : هداية التوفيق واإللهام وهذه ال يملكها إال هللا تعالى وال ي
ت أحد من الخلق وهي المنفية في قوله سبحانه )إنك ال تهدي من أحبب

 .(ولكن هللا يهدي من يشاء

-5 

www.IlmuSyari.com | Download kitab & audio kajian Islam

hal 07



 
ي وقد جاء التنبيه على فضائلها ف فضائل الدعوة إلى هللا كثيرة جدا  

 الكتاب والسنة ومنها

1- 
ال تعالى أنها هي العالمة الحقيقية التباع النبي صلى هللا عليه وسلم ق 

ن )قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني ( قال اب
القيم: أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل : ومن اتبعني عطف على 

دعو عو أي أنا أدعو إلى هللا على بصيرة ومن اتبعني كذلك يالمرفوع بأد
 .إلى هللا على بصيرة

 وعلى القولين فاْلية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى هللا 
وافقة على بصيرة فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والم

اهـ  وإن كان من أتباعه على االنتساب والدعوى (  

2- 
لخير  تعالى مدح الدعاة إليه العاملين بما يدعون الناس إليه من اأن هللا 
بأنه ال قول أحسن من قولهم قال تعالى )ومن أحسن قوال من دعا إلى 

 (هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين

ال ِممَّن  َدَعا  } :قال ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى َسُن َقو  َوَمن  أَح 
ا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن إِلَى اللَِّه  { أي: دعا عباد هللا إليه، } َوَعِمَل َصالِح 

لِِميَن { أي: وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ول غيره ال ُمس 
عن  الزم وُمَتَعٍد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف وال يأتونه، وينهون

خالق الخلق إلى ال المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو
تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير، وهو في نفسه 

 . مهتد

ثم قال : قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن البصري: أنه تال هذه 
ا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن  ال ِممَّن  َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِمَل َصالِح  َسُن َقو  اْلية: } َوَمن  أَح 

لِ  ِمينَ ال ُمس  فقال: هذا حبيب هللا، هذا ولي هللا، هذا صفوة هللا، هذا  { 
ِخيََرة هللا، هذا أحب أهل األرض إلى هللا، أجاب هللا في دعوته، ودعا 

الناس إلى ما أجاب هللا فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال 
 . إنني من المسلمين، هذا خليفة هللا

3- 
خسر  أن أصحابها هم الفائزون الرابحون يوم يومن فضائل الدعوة إلى هللا 
والعصر إن اإلنسان لفي )الناس السعداء يوم يشقى الناس قال تعالى 
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رخسر إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب ). 

فالرابحون هم الذين آمنوا باهلل ربا  ومعبودا  وعملوا الصالحات وهي 
ول هللا هللا مخلصين فيها هلل متبعين فيها هدي رساألعمال التي شرعها 

لى صلى هللا عليه وسلم ثم سعوا في تكميل غيرهم وإصالحهم فدعوا إ
الحق وهو كل ما شرعه هللا ودعوا إلى الصبر على الحق وذلك بالصبر 

على فعل الطاعات واصبر على اجتناب السيئات والصبر عند نزول 
 .المصيبات

لخاسرون خسارة كاملة أو دون ذلك فالكافر خاسر ومن عدا هؤالء فهم ا
الخسارة الكبرى والموحد العاصي خاسر خسارة دونها حيث يمسه 
تزلة العذاب على قدر معصيته إن لم يتجاوز هللا عنه خالفا  للخوارج والمع

 .والمرجئة

4- 
نقطع أن ثواب الدعوة إلى هللا إذا حصل به النفع مستمر ما شاء هللا وال ي 

وت كما في حديث أبي هريرة )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من بالم
.  ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له( رواه مسلم

لصاحبه  فالعلم الذي ينشره الداعي إلى هللا تعليما  أو تأليفا  يبقى أجره
 . ما بقي أحد ينتفع به إلى قيام الساعة

5- 
ماء ى هللا تعالى أن هللا يسخر كل شيء في السومن فضائل الدعاة إل 

روا واألرض يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر مثوبة لهم على ما نش
ه من العلم الذي هو ميراث النبوة وبه صالح العالم قال صلى هللا علي
ي وسلم )وإن العالم ليستغفر له من في السموات واألرض والحيتان ف

 (جوف الماء

6- 
بعه لداعي إلى هللا أن هللا يكتب له من األجر مثل أجر من اتومن فضائل ا 

 على الخير دون أن ينقص من أجر العامل شيء يقول صلى هللا عليه
وسلم )من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
ان ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة ك

ل بها ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ( . وقال عليه وزرها ووزر من عم
 .(صلى هللا عليه وسلم )من دل على خير كان له مثل أجر فاعله
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 طلب العلم فريضة والرد على 
 من حقر شأنه ونَّفرعنه

 عن أنس بن مالك رضى هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا صلى هللا
م( رواه ابن ماجهعليه وسلم: )طلب العلم فريضة على كل مسل  

 : التعريف بالراوي

 صلى هللا  أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي خادم رسول هللا
 عليه وسلم خدمه عشر سنين مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثالث

 .وتسعين وقد جاوز المائة 

 : التعليق

.3 

ي إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم الشرعي الذ
وب ء به النبي صلى هللا عليه وسلم فهو العلم الذي تحيا به القلجا

 .ويصلح به أمر الدنيا واْلخرة

-1 

ن قال طلب العلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقي
 تعالى )وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم

حذرون( هم إذا رجعوا إليهم لعلهم يطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم
أي ال يخرجون كلهم للجهاد ولكن تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة 
تطلب العلم فإذا رجع أولئك من غزوهم فقههم الفقهاء الذين جلسوا 

 .لطلب العلم وتحصيله فعلموهم

جزئ قال سفيان بن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم وي
ُهم   فيه بعضهم عن َقٍة ِمن  ال نََفَر ِمن  ُكّلِ فِر   بعض، وتال هذه اْلية }َفلَو 

َمُهم  إَِذا َرَجُعوا إِلَي ِهم{ ِذُروا َقو  يِن َولُِين  ُهوا فِي الّدِ ة: ]التوب  طَائَِفة  لِيََتَفقَّ
[. يعني بذلك العلم الكفائي ال الواجب العيني122  

لعلم فريضة على كل وقال أحمد بن صالح، وسئل: عما جاء في طلب ا
ثل مسلم؟ فقال أحمد: معناه عندي: إذا قام به قوم سقط عن الباقين، م

 .الجهاد. وهذا أيضا في الواجب الكفائي

ومن العلم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة وهو معرفة العبد 
ي ربه سبحانه ومعرفة نبيه صلى هللا عليه وسلم ومعرفة ما يلزمه ف

ان لديه فترضه هللا عليه كالطهارة والصالة وكالزكاة إذا كيومه وليلته مما ا
مال وكالحج إذا كان من أهله وأحكام البيع والشراء إذا كان من أهله 
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 .حتى ال يقع في معاملة محرمة ونحو ذلك

 قال علي بن الحسن بن شقيق، قال: قلت البن المبارك: ما الذي ال
وما الذي يجب عليه أن يسع المؤمن من تعليم العلم إال أن يطلبه؟ 

ى يتعلمه؟ قال: ال يسعه أن يقدم على شيء إال بعلم، وال يسعه حت
 .يسأل

يسأل يعني إذا أراد أن ُيقِدم على عبادة أو معاملة فعليه أن يتفقه فيها و
 .عن حكمها حتى يؤديها على الوجه الصحيح

وقال اسحق بن راهوية: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر إال أن 
ن كان معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصالته وزكاته إ

ه له مال وكذلك الحج وغيره قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبوي
 . في الخروج إليه وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه

م يعني أنه يرى ضعف حديث أنس ولكنه يقرر معناه صحيح، وأن العل
يلة تعلم ما ن فريضة وفضيلة فالفريضة تعلم الواجبات العينية والفضنوعا

لزم زاد على الواجب ثم بين أن اسئتذان الوالدين في طلب العلم إنما ي
 .في النوع الثاني أي الذي ليس فرضا  عينيا عليه

 
ألقوال لما كان العلم هو األساس الذي يبنى عليه العمل أمر هللا به قبل ا

 كما قال سبحانه وتعالى )فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر واألعمال
يحهلذنبك( فبدأ بالعلم قبل العمل كما نص على ذلك البخاري في صح . 

 وذلك أن هللا ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصا  لوجهه موافقا  لهدي
العلم رسوله صلى هللا عليه وسلم وال يمكن معرفة هذين الحكمين إال ب

ب العلم ضرورة لمن أراد أن يتقرب إلى هللا بما يرضيه بأداء ما أوج كان
 .عليه واالنكفاف عما حرم عليه

-3 

 مع هذه المنزلة العلية للعلم الشرعي في شريعة اإلسالم إال أن من
ات طوائف أهل البدع من يزهد في طلبه ويصد عنه ويصفه بأسوء الصف

سنة القائم على الكتاب وال وأشنعها والسبب في ذلك أن العلم الصحيح
م يفسد على أهل البدع بدعهم ويفسد على رؤوس أهل البدع ومقّدميه
ما ينالونه من الحظوة والمنزلة والجاه لدى الناس عامتهم وخاصتهم ما 
ين دام سلطان الجهل غالبا  عليهم فإذا عرف الناس الحق وميزوا بينه وب

دى حيلتهم فالعلم أع الباطل كسدت بضاعتهم وخسرت تجارتهم وبطلت
 .أعدائهم

نفيرا  ومن هذه الطوائف الصوفية الطرقية الخرافية فإنهم من أشد الناس ت
فقها  عن العلم الشرعي وال سيما علم الكتاب والسنة توحيدا  وتفسيرا  و
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وحديثا  وكالمهم مشهور وقصصهم معروفة ومنها ما أورده ابن الجوزي 
 : في تلبيس إبليس قال رحمه هللا

 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم

م قال المصنف رحمه هللا لما انقسم هؤالء بين متكاسل عن طلب العل
لك وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد وسموا ذ

 العلم العلم الباطن نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر

تكم لدي أنه قال: لو تركني الصوفية لجئثم ساق بإسناده عن جعفر الخ
باسناد الدنيا لقد مضيت الى عباس الدوري وأنا حدث فكتبت عنه 
مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من 
ق الصوفية فقال إيش هذا معك فأريته إياه فقال ويحك تدع علم الخر

بي فلم أعد إلى وتأخذ علم الورق ثم خرق األوراق فدخل كالمه في قل
 .عباس

ة ثم قال وبلغني عن أبي سعيد الكندي قال كنت أنزل رباط الصوفي
وأطلب الحديث في خفية بحيث ال يعلمون فسقطت الدواة يوما من 

 .كمي فقال لي بعض الصوفية أستر عورتك

أي أن القلم والقرطاس الذي يدون به علم الشريعة عيب وعار علي 
والعياذ باهلل يجب ستره كما تستر العورة . 

 :ونقل عن الشبلي أنه أنشد

برزت عليهم بعلم الخرق… إذا خاطبوني بعلم الورق   

م أي إذا خاطبني أهل الحديث باألحاديث المروية باألسانيد فإني أحاجه
ة الصوفية بالعلم الباطن الذي ال ينال بالدارسة والتعلم وإنما ينال بالرياض

ر إنما هي وساوس إبليسية وخواطوالكشف والعلم اللدني في زعمهم و
ن شيطانية يصدهم بها الشيطان عن الحق ويضلون بزخرفها كثيرا  م

 .الخلق

 : ثم قال ابن الجوزي

ل قلت من أكبر المعاندة هلل عز و جل الصد عن سبيل هللا وأوضح سبي
ا يحبه هللا العلم ألنه دليل على هللا وبيان ألحكام هللا وشرعه وإيضاح لم

نوا لمنع منه معاداة هلل ولشرعه ولكن الناهين عن ذلك ما تفطويكرهه فا
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 لما فعلوا

م وال ثم نقل عن أبي عبد هللا بن خفيف أنه قال : اشتغلوا بتعلم العل
ي يغرنكم كالم الصوفية فاني كنت أخبىء محبرتي في جيب مرقعت

والكاغد في حزة سراويلي وكنت أذهب خفية إلى أهل العلم فإذا علموا 
صموني وقالوا ال تفلح ثم احتاجوا إلي بعد ذلكبي خا . 

ل هذه وقد كان اإلمام احمد بن حنبل يرى المحابر بأيدي طلبة العلم فيقو
 سرج اإلسالم وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه فقال له رجل إلى

اهـ” متى يا أبا عبد هللا فقال المحبرة إلى المقبرة  

رنا علم وأهله جماعة التبليغ في عصوقد تأثر بهم في هذا التزهيد عن ال
لذا تجد عامة أفرادهم من العوام الجهلة وهم مع ذلك المتصدرون لإلمارة 
 والدعوة والزيارات والوعظ وإلقاء البيانات وقد سمعت عددا من أفرادهم ال

كن أحصيهم يقولون ما معناه: )ال تلزم الدراسة وال طلب العلم للدعوة ول
يفتح هللا عليناإذا قمنا أمام الناس  ) 

 وأين هذا الفهم والمنهج من قوله تعالى )قل هذه سبيلي ادعو إلى هللا
 .على بصيرة أنا ومن اتبعني( فالجاهل إذا دعا وعلّم أفسد ولم يصلح

 وأين هذا الفهم مما تقرر أن العلم إنما ينال بالتعلم فاهلل أخرجنا من
قال  العلم حتى نعبدهبطون أمهاتنا ال نعلم شيئا  ثم فرض علينا طلب 

رداءابن مسعود: إن الرجل ال يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو الد : 
 العلم بالتعلم

 وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعلمون منه ويأخذون
إليه  عنه فمن استطاع حضر بنفسه ومن لم يستطع أناب غيره ثم يرجع

ر بن صلى هللا عليه وسلم كما قال عمفيحدثه بما سمع من رسول هللا 
كنت أنا وجار لي من األنصار في بني أمية بن زيد وهي من “الخطاب: 

وسلم  عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول هللا صلى هللا عليه
ره ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغي

ليهمتفق ع” وإذا نزل فعل مثل ذلك  

ثم جلس أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للناس من بعده 
يعلمونهم ويفقهونهم وال زال المسلمون على هذا إلى يومنا هذا 

 .والحمدهلل إال من ضل سواء السبيل

قد وإذا كان الصوفية ابتدعوا علم الخرق مقابل علم الورق كما يزعمون ف
فقهها ة ويقدمون علم الحركة وابتدع ورثتهم فقه الحركة مقابل فقه الورق
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على علم الورق الذي هو العلم الشرعي وغايتهم من ذلك إشغال 
 .الشباب بأنشطة الحركة لتحقيق مآربهم الثورية

ة والحمد هلل الذي حفظ دينه بلطفه ورحمته وبتسخيره لعلماء السن
فقاموا بجمع علوم الكتاب والسنة وحفظها وتنقيتها من الشوائب 

لهاونشرها وبذ  
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وجوب تبليغ العلم على أهل 
 العلم

.4 

ه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا تعالى عنه أن النبي صلى هللا علي
 وسلم قال: )بلغوا عني ولو آية( الحديث . رواه البخاري

 : التعريف بالراوي

ن عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن ُسعيد بن سعد ب
ين م السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرسه

ى من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة عل
 .   األصح بالطائف على الراجح

 : التعليق

 

حانه جعل أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بتبليغ الدين عنه ألن هللا سب
هللا  دين المفترض على الثقلين إلى أن يرثالدين الذي بعثه به هو ال

م األرض ومن عليها قال تعالى )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك
 .(نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

امع ليسارع كل س” وقوله )بلغوا عني ولو آية( قال المعافى النهرواني : 
اء به ا جإلى تبليغ ما وقع له من اْلي ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع م

اهـ” صلى هللا عليه وسلم   

ي وهذا كقوله صلى هللا عليه وسلم )ليبلغ الشاهد الغائب( واألمر ف
 .الحديث للوجوب الكفائي

 

-1  

 :التبليغ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له صورتان

 :الصورة األولى

ة والعملية تبليغ النصوص كتبليغ القرآن أو بعضه وتبليغ سنته القولي
تقر إلى التقريرية وما يتعلق بصفاته الخلقية والخلقية وهذا النوع يفو

الحفظ والضبط مع الشروط األخرى المقررة في كتب المصطلح من 
 .اإلسالم والبلوغ والعدالة

 :الصورة الثانية

-2 

www.IlmuSyari.com | Download kitab & audio kajian Islam

hal 15

HP
Typewritten text
bab



صب هي تبليغ معاني النصوص وفقهها وهذا يفتقر إلى التأهل لهذا المن
ادة رة به واالستفاضة أو من قبل شهالجليل والذي يدرك من خالل الشه

أهل العلم أو إذنهم له ، فإن فهم النصوص يحتاج إلى جملة من العلوم 
ومنها اللغة والنحو واألصول والمصطلح واالطالع على أقوال أهل العلم 

ظر ومواطن اختالفهم واتفاقهم حتى ال يخرج عما اتفقوا عليه وحتى ين
بق ختالف ، وحتى ال يشذ بفهم لم يسأقرب األقوال إلى الدليل عند اال

 .إليه

 
يئا  في من الناس من يتصدر للدعوة والوعظ والتعليم وهو ال يكاد يفقه ش
َ  بحديث الباب )بلغوا عني ولو آية( إذ يزعم أنه ال  دين هللا مستدال 

احدة فهو يشترط العلم الكثير للتصدر للدعوة بل يقول من كان عنده آية و
ن ص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكيف بمأهل للدعوة بن

 .يحفظ أكثر من آية وأكثر من حديث

فإن  وهذه مغالطة مكشوفة وتلبيس ال يخفى على من بصره هللا بالحق
عنه  الحديث ال يدل على ما قرره هؤالء وإنما الحديث فيه األمر بالتبليغ

لغ من أهل الحفظ ولو كان المقدار المبلغ آية واحدة فإذا كان هذا المب
غ فقط بلغ النص الذي سمعه وإن كان من أهل الحفظ والفهم والفقه بل

لغ النص والمعنى، ولهذا يقول النبي صلى هللا عليه وسلم )فرب مب
ى أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه( فهل يظن بالنبي صل
 هللا عليه وسلم أنه يأمر من ال فقه عنده أن يفقه الناس في معاني

 . النصوص؟ معاذ هللا
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وجوب البدء بالتوحيد في 
 الدعوة إلى هللا

.5 

عليه  عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا
إنك ستأتي قوما أهل كتاب  :وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن

محمدا رسول  فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن
هللا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم خمس 
 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللا قد
اعوا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أط

وبين  نهلك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بي
 رواه البخاري ومسلم (هللا حجاب

 : التعريف بالراوي

عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم 
عا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثالث سنين ود
لبحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى ا

وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما والحبر لسعة علمه 
عشره منا أحد مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من 

 . الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة

 : التعليق

 

 من واجبات والة أمور المسلمين بعث الدعاة إلى هللا لدعاء الناس إلى
سواه ولتفقيههم في دينهم ربهم ليعبدوه وحده ويدعوا عبادة ما 

ماء وتعليمهم شرائعه ولذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم يبعث عل
ث عليا  الصحابة معلمين وأمراء وحكاما  ليبصروا الناس بالدين الحق كما بع

ومعاذ بن جبل وأبا موسى إلى أهل اليمن لهذه المهمات الجسام. وكما 
لهذه  لى بعض قبائل العرببعث سبعين من قراء الصحابة أي فقهائهم إ

حصل لهم ما حصل من الغدر بهم في الوقعة   المهمة ايضا  ولكن
 .المعروفة ببئر معونة

 

-1 

هللا  لما كانت الدعوة إلى هللا تفتقر إلى العلم والفهم كان النبي صلى
اب عليه وسلم إنما يختار لها أهل العلم كمعاذ بن جبل وأمثاله فإن أصح

علم  عليه وسلم كانوا يتفاوتون في حظوظهم من الرسول هللا صلى هللا
 .مع جاللة قدر الجميع ورفيع رتبتهم رضوان هللا عليهم

-2 

حيحة في هذا الحديث يبين النبي صلى هللا عليه وسلم الطريقة الص
وحيد ألنه في ترتيب قضايا الدعوة إلى هللا تعالى فبدأ أوال  بالدعوة إلى الت
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وال  ح به األعمال وتقبل وهكذا لم يبعث هللا رساألساس األعظم الذي تص
عداه  إال ويبدأ بالتوحيد بل يكون التوحيد هو موضوع دعوته الرئيس وما

بدوا هلل فإنما يكون تبعا  له قال تعالى )ولقد بعثنا في كل أمة رسوال  أن اع
ه واجتنبوا الطاغوت( وقال تعالى )وما أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أن

 ه إال أنا فاعبدون( وقص هللا تعالى عن نوح وهود وصالح وغيرهم أنال إل
 (كال  منهم جاء قومه فقال )اعبدوا هللا مالكم من إله غيره

والحكمة واضحة في سبب البداءة بالتوحيد وترك اإلشراك به وهو أن 
إن الشرك أعظم الذنوب وال يقبل هللا معه عمال  مطلقا  كما قال تعالى )

فر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءهللا ال يغ وكما قال تعالى  (
)ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
 ولو ولتكونن من الخاسرين( فمن مات عليه لم ينفعه شيء والعياذ باهلل

كان عنده عمل طيب من بر وصلة وحسن خلق وعفة وعدل وغير ذلك 
نهامن مكارم األخالق ومحاس .. 

فكان من حكمة هللا أن أرسل الرسل يأمرون أوال  بالدعوة إلى هذا 
 األساس العظيم فإن استجاب الناس نقلهم إلى ما بعده من العبادات

 .والنهي عن المحرمات حتى يتكامل الشرع الذي أرسل به

رة وانظر إلى النبي صلى هللا عليه وسلم لقد مكث في مكة ثالث عش
يره يها صالة وال زكاة وال صيام وال شرب خمر وال غسنة لم ينزل عليه ف

 إال أن الصالة شرعت في السنة العاشرة فلما هاجر إلى المدينة ودخل
ة الناس في دين هللا واطمأنت به القلوب نزلت األحكام تباعا  عن عائش
ها رضي هللا عنها قالت : )إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل في

لو ار حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام وذكر الجنة والن
وا نزل أول شيء ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبدا ولو نزل ال تزن
لم لقالوا ال ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى هللا عليه وس

وإني لجارية ألعب }بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر{ وما نزلت 
ورة البقرة والنساء إال وأنا عنده( رواه البخاريس  

أول  أشارت إلى الحكمة اإللهية في ترتيب التنـزيل، وأن” قال ابن حجر : 
الجنة ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع ب

9/40الفتح ”. وللكافر والعاصي بالنار  

ضة دعوهم إلى الصالة المفروثم أمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن ي
 ثم إلى إخراج الزكاة وذلك يعني أن يدعوهم إلى سائر شرائع اإلسالم

إذا هم دخلوا فيه فإن من صلى وزكى ال يشق عليه أن يقبل ما 
 .سواهما من شرائع الدين

وحيد على الداعي إلى هللا أن تكون دعوته مبنية على العناية بشأن الت -4 
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ر ما جتمع مسلم فإن مسائل التوحيد كثيرة وصوولو كانت دعوته في م
لى كثير يضاد التوحيد أو يخدش فيه أو ينقص منه كثيرة متجددة تخفى ع

ف من الناس فإذا تركوا دون بيان وقعوا فيها بسبب الجهل )ومن ال يعر
تأثر الشر من الخير يقع فيه(. كما أن الناس يختلط بعضهم ببعض وي

لم العقائد الفاسدة إلى المجتمع المسبعضهم ببعض فال يؤمن دخول 
الء أعظم وتسللها إليه.ومع تطور وسائل النقل واالتصاالت بأنواعها صار الب

 والشر اقرب وصارت العناية بشأن التوحيد ألزم وأعظم حماية لعقائد
 .الناس من الفساد واالنحراف

ر كاألم فيعنى بالتوحيد مع عنايته بقضايا الشريعة اإلسالمية األخرى
بالصالة أو الزكاة أو النهي عن الفواحش وشرب الخمور والمعامالت 

 . الفاسدة وغير ذلك من أبواب الشريعة

هذا كله فيما يتعلق بالمجتمع النقي أو شبه النقي من شوائب 
اب االنحرافات العقدية، أما إذا كان المجتمع قد دخله االنحراف أصال  في ب

بور لصفات والوقوع في الغلو في القالعقيدة كاالنحراف في األسماء وا
ة ونحو واألضرحة أو المشايخ أو آل البيت أو االنحراف فيما يتعلق بالصحاب

ا ذلك فال شك أن العناية بهذه الجوانب واالهتمام بإصالحها هو من أول م
 يلزم الداعي إلى هللا تعالى في ذلك النوع من المجتمعات وما أكثرها

مفي العالم اإلسالمي اليو  . 
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وجوب التحذير من الشرك 
 ووسائله

 

.6 

وسلم  عن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت قال النبي صلى هللا عليه
ور في مرضه الذي لم يقم منه : )لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قب
خذ يت  أنبيائهم مساجد ( قالت عائشة : لوال ذلك ألبرز قبره خشي أن

لبخاري ومسلممسجدا . رواه ا  

 : التعريف بالراوي 

ضل عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا وأف
اتت إال خديجة ففيهما خالف شهير م  أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم

 . سنة سبع وخمسين على الصحيح

 : التعليق

 

 : الشرك أعظم الذنوب وذلك لكونه

لى هللا المخلوق به في العبادة قال ص تنقص للخالق سبحانه بتسوية -أ
 .عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل هلل ندا  وهو خلقك

ولكونه يحبط جميع األعمال قال تعالى  -ب ولو أشركوا لحبط عنهم ما )
اء كانوا يعملون( وقال تعالى )وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هب

ى هم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتمنثورا ( )والذين كفروا أعمال
إذا جاءه لم يجده شيئا  ووجد هللا عنده فوفاه حسابه وهللا سريع 

 .(الحساب

ولكونه يوجب الخلود في النار قال تعالى  -ج (  إن هللا ال يغفر أن يشرك به
 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء( وقال تعالى )إن الذين كفروا وظلموا لم

ا أبدا م وال ليهدهم طريقا  إال طريق جهنم خالدين فيهيكن هللا ليغفر له
هم وكان ذلك على هللا يسيرا ( وقال تعالى )إن هللا لعن الكافرين وأعد ل

وقال تعالى )ومن يعص  (سعيرا  خالدين فيها أبدا  ال يجدون وليا  وال نصيرا  
 (هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا

ي والمال وسبي النساء والذرية كما في حديث أب ولكونه يبيح الدم -د
أمرت »هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

ال إله إال هللا ،  : أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ال إله إال هللا ، فمن قال

-1 

www.IlmuSyari.com | Download kitab & audio kajian Islam

hal 20

HP
Typewritten text
bab



متفق عليه.  .«فقد عصم مني نفسه وماله إال بحقه ، وحسابه على هللا
موالهم بي صلى هللا عليه وسلم مشركي العرب واليهود فغنم أوقاتل الن

 .وسبى نساءهم وذراريهم وأورثه هللا أرضهم

 هـ ولكونه يوجب البراءة التامة من أصحابه قال تعالى ) قد كانت لكم
ما أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وم

اء أبدا  بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضتعبدون من دون هللا كفرنا بكم و
 ( ..حتى تؤمنوا باهلل وحده

ولم يجمع هللا هذه األحكام لذنب آخر غير الشرك لعظم شناعته وشدة 
 .قبحه والعياذ باهلل

ا لما كان الشرك أعظم الذنوب كان النبي صلى هللا عليه وسلم أشد م
قومه بالدعوة فاتحهم يكون حرصا  على النهي عنه ولذا أول ما فاتح 

هموه بإبطال عبادة آلهتهم وإيجاب إفراد هللا بالعبادة وقد وعوا ذلك عنه وف
غاية الفهم حتى قالوا ) أجعل اْللهة إلها واحدا  إن هذا لشيء عجاب ( 

 بالعبادة ولذا أبوا أن يقولوا ال إله إال هللا لعلمهم بما تقتضيه من إفراد هللا
ن هم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا يستكبرووترك عبادة ما سواه )إن

 .(ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون

-2 

حتى  لم يََدعِ النبي صلى هللا عليه وسلم التحذير من الشرك ووسائله
ابه بعد انتشار اإلسالم ورسوخ اإليمان في القلوب بل كان يتعاهد أصح

ك أنه لما تى قبضه هللا إليه ومن ذلوأمته بالتنبيه والبيان مرة بعد مرة ح
 كان في الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة صلى بالناس

الفجر على إثر مطر أصابهم ثم حذرهم من نسبة المطر إلى األنواء لما 
هللا  رضي –فيه من كفر النعمة بنسبتها إلى غير هللا عن زيد بن خالد 

صبح لى هللا عليه وسلم صالة الصلى بنا رسول هللا ص» قال :  : – عنه
الناس  بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف ، أقبل على

ل . فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : هللا ورسوله أعلم . قال : قا
: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال : مطرنا بفضل هللا 

ذا بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كورحمته : فذلك مؤمن بي ، كافر 
أخرجه البخاري، ومسلم«. وكذا : فذلك كافر بي ، مؤمن بالكواكب . 

ولما خرج من مكة إلى حنين مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق 
ثا  ولم عليها المشركون أسلحتهم تبركا  بها فطلب منه الذين أسلموا حدي

 م ذات أنواط أيضا  فما كان منه صلى هللايفقهوا الدين بعد أن يجعل له
 عليه وسلم إال أن حذر من هذا الطلب وبين لهم خطورته لم يسكت ولم

تال يداهن تأليفا  للقلوب ، ولم يؤخر البيان بحجة االنشغال بالجهاد وق
 العدو وهذه المسائل الذي تثير الفرقة واالختالف تؤجل إلى وقت آخر

 . كما يقوله من يقوله اليوم
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سلم أن رسول هللا صلى هللا عليه و  عن أبي واقد الليثي رضي هللا عنه
ا لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليه» 

ت أسلحتهم ، يقال لها : ذات أنواط ، فقالوا : يا رسول هللا ، اجعل لنا ذا
:  –وسلم صلى هللا عليه  –أنواط، كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول هللا 

سبحان هللا ! هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، 
أخرجه الترمذي« والذي نفسي بيده : لتركبن سنن من كان قبلكم   . 

ا ولما دخل عليه بعض أصحابه فرأى في يده حلقة من صفر سأله عنه
إنك  وهنافأجاب بأنها لبسها من الواهنة فقال له انزعها فإنها ال تزيدك إال 

 لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا  

ده بل إنه أبى أن يبايع رجال  أتى مع جماعة فبايعهم إال هو قبض عنه ي
ن ثم أخبرهم أن المانع له عن مبايعته كونه متعلقا  تميمة عن عقبة ب

 أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقبل إليه رهط” عامر الجهني : 
ركت فقالوا يا رسول هللا بايعت تسعة وت فبايع تسعة وأمسك عن واحد

يمة هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تم
رواه أحمد” فقد أشرك   . 

صا ولما كانت الصور والقبور من أول أسباب الشرك في بني آدم كان حري
على طمس الصور وتسوية القبور عن أبي الهياج حيان بن حصين 

أال أبعثك على ما » : قال لي علي رضي هللا عنه :  األسدي : قال
 بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ أن ال تدع صورة إال

أخرجه مسلم«.طمستها ، وال قبرا مشرفا إال سويته   

ويستمر حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته أن تقع في 
ذ قبره مسجدا  حتى الشرك إلى آخر لحظات حياته إذ حذر أمته من اتخا

ما ال يعبد من دون هللا مع تطاول األيام ومرور األزمان وذهاب العلم فكان م
هم لعن هللا اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائ” قال في مرض موته 

اجداشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مس“وقال ” مساجد   
 رواه أحمد وقال لما ذكرت له” اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد ” وقال  ”

جل أولئك إذا كان فيهم الر” كنيسة بالحبشة وما فيها من التصاوير : 
لق الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخ

متفق عليه” عند هللا   أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور” وقال  .
اكم تتخذوا القبور مساجد فإني أنهأنبيائهم وصالحيهم مساجد أال فال 

رواه مسلم” عن ذلك  . 

ذير هذه نبذة مختصرة عن حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على التح
ه من الشرك والتحذير من وسائله وسد طرقها بالوسائل الممكنة وبذل
ن غاية الجهد في هذا السبيل فكيف تقر أعين الدعاة الذين ال يرفعو
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نه به ودعوة إليه وال يتلفتون إلى الشرك تحذيرا  مبالتوحيد رأسا  أمرا  
م وهم يرون مظاهر الشرك األكبر فضال  عما دونه في بالدهم وبين أهاليه

ضائل منشغلين بالعمل السياسي للوصول إلى الحكم أو منشغلين بف
 األعمال والخروج هنا وهناك لجلب المزيد من األتباع للتنظيم الحزبي

 . وهللا المستعان
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مناهج الدعوة توقيفية فال 
شيد يدعى إلى هللا بتمثيل وال ن

 وال غيرهما من المحدثات

.7 

يه عن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عل
رواه البخاري  ( وسلم: ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

 ومسلم

 : التعليق

 

ليل أن ال يعبد إال هللا وأن ال يعبد هللا إال بما شرع، فدقاعدة الشريعة 
دين( القاعدة األولى قوله تعالى )وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له ال

، ودليل القاعدة الثانية هذا الحديث الذي معنا فهو ميزان العمل الظاهر
يه لوهذان شرطا قبول العمل اإلخالص هلل والمتابعة لرسوله صلى هللا ع

وسلم، وال شك أن الدعوة إلى هللا من أجل العبادات قال تعالى )ومن 
أحسن قوال  ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا (. وإذا تقرر كونها عبادة لزم 

ا ليس وأال يحدث فيها م  أن يقتدى فيها بالنبي صلى هللا عليه وسلم
ن ييمنها، فالدعوة هي تبليغ دين هللا عز وجل هللا، وهي وظيفة النب

 والمرسلين فال يجوز إحداث منهج في هذا التبليغ، ولهذا كان النبي
رون يرسل الدعاة ويبين لهم المنهج الذي يسي  صلى هللا عليه وسلم

 عليه ولم يكلهم إلى اجتهاداتهم كما في حديث معاذ حين أرسله إلى
 .اليمن، وحديث علي حين أرسله إلى خيبر

-1 

مناهج مخترعة لم يكن عليها السلف من الناس من أحدث في الدعوة 
ناشيد الصالح كمن يبلغ موضوعا  من موضوعات الشريعة بالتمثيل أو باأل

ي الجماعية الملحنة المطربة ووجه كونه محدثا  أنها طرق لم يفعلها النب
فيُة صلى هللا عليه وسلم وال السلف الصالح وإنما أحدث النشيَد الصو

يرهم والتمثيل دخل على المسلمين من غ تأثرا  منهم بأناشيد النصارى.
 .أيضا  كما بين ذلك كله عدد من أهل العلم ومن الباحثين

دى والخير كل الخير في هدي محمد صلى هللا عليه وسلم وسنته فاله
 .في طاعته والضاللة كل الضاللة في معصيته

ل ومن المناسب أن أشير هنا إلى أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قد سئ
 يجتمعون على قصد الكبائر : من القتل وقطع الطريق” اعة جم” عن 

ن والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك . ثم إن شيخا من المشايخ المعروفي
ن يقيم بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه إال أ

غني لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بال صالصل وغناء الم
 بغير شبابة فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من البشعر مباح 
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جتنب يصلي ويسرق وال يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات وي
المحرمات . فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما 

 يترتب عليه من المصالح ؟ مع أنه ال يمكنه دعوتهم إال بهذا ؟

ما يليفأجاب الشيخ بما مضمونه  : 

أن دين هللا كامل فما من خير إال ودل عليه وال شر إال وحذر منه  -أ . 

كون أن ما يهدي هللا به الضالين ويتوب به على العاصين ال بد أن ي -ب
 .في الكتاب والسنة وإال لكان الدين ناقصا  

أن العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع يشرع ما  -ج
 مما غلبت مفسدته فكل ما يرى الناس فيهغلبت مصلحته ويمنع 

 مصلحة ولم يشرعه هللا فضرره أكبر من نفعه ولو كان نفعه أعظم لم
 يهمله الشارع

ر أن الطريقة التي سلكها الشيخ بدعة، وأن الحامل له عليها أحد أمو -د
وإما لغرض فاسد كأكل  .إما الجهل بالطريقة الشرعية وإما العجز عنها

أو الترؤس األموال بالباطل . 

اة فقد هـ ال يجوز أن يقال إن الطرق الشرعية ليس فيها ما يتوب به العص
رعيةتاب من ال يحصيه إال هللا من الكفار والفساق والعصاة بالطرق الش  

ر أن السماع الذي أثنى هللا عليه والذي كان يجتمع عليه أهل الخي -ح
 .في القرون المفضلة هو سماع القرآن الكريم

 ث سماع القصائد واألبيات بعد ذلك وأنكره األئمة كالشافعيحد –ط 
 .وأحمد

ي _ ثم قرر رحمه هللا بأنه ال يقول أحد من المسلمين بجواز سماع 
 .القصائد واألبيات على أنها طريق موصل إلى هللا

يل هذا ملخص مضمون الفتوى وهي فتوى عظيمة النفع مليئة بالتأص
سلف األمة ولوال طولها لنقلتها السلفي وحشد األدلة والنقل عن 

 .بتمامها
ين ليس من المناهج المنهي عنها استغالل الوسائل المباحة لتبليغ د
ة أو هللا الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم كنشر العلم بالكتاب

باشر التسجيل الصوتي أو استعمال مكبرات الصوت أو استعمال البث الم
النترنت أو استعمال الصحف اليومية أو المرئي أو استعمال شبكة ا
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ي األسبوعية أو غيرها فهذه ليست مناهج مخترعة تضاهي الطريقة الت
 كان عليها النبي صلى هللا عليه وسلم وإنما هي وسائل تساهم في

الف نشر ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم من الكتاب والسنة بخ
اسع السابقة والبون بينهما شالطرق والمناهج المشار إليها في الفقرة 

 .والفرق واسع
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التحذير من الفرق الهالكة، 
ة وبيان حقيقة الجماعة الناجي

 المنصورة

.8 

 عن معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما أنه قال: أال إن رسول هللا
كتاب صلى هللا عليه وسلم قام فينا فقال: ) أال إن من قبلكم من أهل ال

ث ين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثالافترقوا على ثنت
وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة ( 
رواه أبو داود ، وقال شيخ اإلسالم في المسائل: هو حديث صحيح 
مشهور، وصححه الشاطبي في االعتصام وقال ابن حجر في تخريج 

والحاكم من حديث عبد الكشاف: إسناده حسن . وفي رواية للترمذي 
 . هللا بن عمرو ) ما أنا عليه اليوم وأصحابي ( وفيها ضعف

 : راوي الحديث

ن معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية األموي أبو عبد الرحم
 الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة

 ستين وقد قارب الثمانين

 : التعليق

 

ه قال فتراق في الدين سنة من سنن هللا الكونية في عباداالختالف واال
عالى ربك ولذلك خلقهم(. وقال ت  تعالى )وال يزالون مختلفين إال من رحم

نوا )كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين( أي كا
فهم على الحق ال يعبدون إال هللا فاختلفوا فبعث النبيين بعد اختال

 لى عباد هللا وحده، وإذا كان االختالف الديني واقع في األمملدعوتهم إ
نا بشكل عام فقد بين أهل الكتاب بشكل خاص كما قص هللا ذلك علي
يَن عِ  َد اللَِّه في كتابه محذرا  لنا أن نقع فيما وقعوا فيه قال تعالى )إِنَّ الّدِ ن 

َتلََف الَِّذيَن ُأوتُوا ال كَِتابَ  اَلُم َوَما اخ  س  ِ ي   اإل  ِد َما َجاَءُهُم ال ِعل ُم بَغ  ا إاِلَّ ِمن  َبع 
ُفر  بِآيَاتِ اللَِّه َفإِنَّ اللََّه َسِريُع ال ِحَسابِ ) ( ]آل عمران : 19بَي َنُهم  َوَمن  يَك 

19]  

َنا إِلَي كَ  َحي  ا َوالَِّذي أَو  يِن َما َوصَّى بِِه نُوح   َوَما وقال تعالى )َشَرَع لَُكم  ِمَن الّدِ
يَن َواَل تََتَفرَُّقوا فِ وَ  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَن  أَقِيُموا الّدِ َنا بِِه إِب  يِه َكُبَر صَّي 

ِدي إِ  َتبِي إِلَي ِه َمن  يََشاُء َويَه  ُعوُهم  إِلَي ِه اللَُّه يَج  ِركِيَن َما تَد  لَي ِه َعلَى ال ُمش 
اَل ( َوَما تََفرَُّقوا إاِلَّ ِمن  بَ 13َمن  ُينِيُب ) َنُهم  َولَو  ي ا بَي  ِد َما َجاَءُهُم ال ِعل ُم بَغ  ع 

َنُهم  َوإِنَّ الَِّذيَن ُأوِرثُو ا َكلَِمة  َسبََقت  ِمن  َربَِّك إِلَى أََجٍل ُمَسّم ى لَُقِضَي بَي 
ُه ُمِريٍب ) ِدِهم  لَِفي َشّكٍ ِمن  َتِقم  َكَما 14ال كَِتاَب ِمن  بَع  ُع َواس  ( َفلَِذلَِك َفاد 
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ِدَل  ُت أِلَع  ُت بَِما أَن َزَل اللَُّه ِمن  كَِتابٍ َوُأِمر  َواَءُهم  َوُقل  آَمن  َت َواَل تَتَّبِع  أَه  ُأِمر 
َنَنا َوبَي   َة بَي  َمالُُكم  اَل ُحجَّ َمالَُنا َولَُكم  أَع  َنُكُم اللَُّه َربَُّنا َوَربُُّكم  لََنا أَع  َنُكُم اللَُّه بَي 

َنَنا  َمُع بَي  15 – 13( ]الشورى : 15َوإِلَي ِه ال َمِصيُر )يَج  ]  

َم َوالنُُّبوََّة َوَرَزق   َرائِيَل ال كَِتاَب َوال ُحك  َنا بَنِي إِس  َناُهم  ِمَن وقال تعالى )َولََقد  آتَي 
ل َناُهم  َعلَى ال َعالَِميَن ) ِر َفمَ 16الطَّيِّبَاتِ َوَفضَّ َم  َناُهم  بَيَِّناتٍ ِمَن األ  ا ( َوآتَي 

ِضي بَي نَ  َنُهم  إِنَّ َربََّك يَق  ي ا بَي  ِد َما َجاَءُهُم ال ِعل ُم بَغ  َتلَُفوا إاِلَّ ِمن  َبع  َم اخ  ُهم  يَو 
َتلُِفوَن ) ِر 17ال ِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَخ  َم  ( ثُمَّ َجَعل َناَك َعلَى َشِريَعٍة ِمَن األ 

َواءَ  َها َواَل تَتَّبِع  أَه  لَُموَن ) َفاتَّبِع  18 – 16( ]الجاثية : 18الَِّذيَن اَل يَع  ]  

قة وإذا كان االختالف الكثير قد وقع في أهل الكتاب فإن هللا شهد لفر 
ه من اليهود وفرقة من النصارى بأنها بقيت على الحق مستمسكة ب

نَ  ر  ا لََكفَّ َل ال كَِتابِ آَمُنوا َواتََّقو  ُهم  َسيَِّئاتِ فقال عن اليهود )َولَو  أَنَّ أَه  ِهم  ا َعن 
َخل َناُهم  َجنَّاتِ النَِّعيِم ) ن جِيَل َوَما ُأن ِزَل 65َوأَلَد  ِ َراَة َواإل  ( َولَو  أَنَُّهم  أََقاُموا التَّو 

َتِصَدة   ُهم  ُأمَّة  ُمق  ُجلِِهم  ِمن  ِت أَر  قِِهم  َوِمن  تَح  إِلَي ِهم  ِمن  َربِِّهم  أَلََكلُوا ِمن  َفو 
َملُوَن )َوَكثِ  ُهم  َساَء َما يَع  66ير  ِمن  ) 

ن جِ  ِ َناُه اإل  يََم َوآتَي  َنا بِِعيَسى اب ِن َمر  ي  يَل وقال تعالى عن النصارى: )َوَقفَّ
َتَدُعوَها َما َكَتب   بَانِيَّة  اب  َمة  َوَره  َناَها َوَجَعل َنا فِي ُقلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأ َفة  َوَرح 

َنا الَِّذيَن آَمنُ َعلَي ِهم  إاِلَّ  َها َحقَّ ِرَعايَتَِها َفآتَي  َواِن اللَِّه َفَما َرَعو  وا  اب تَِغاَء ِرض 
ُهم  َفاِسُقوَن ) َرُهم  َوَكثِير  ِمن  ُهم  أَج  27( ]الحديد : 27ِمن  ]. 

 
 إذا كان االختالف الكثير في الدين قد وقع في أهل الكتاب وهذه األمة

كما  عها لهم فإنه سيقع فيها االختالف في الدينأشبه األمم بهم وأتب
وقع فيهم وقد جاءت جملة من األحاديث تؤكد اتباع هذه األمة لسنن 
اليهود والنصارى ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن 

كم لتتبعن سنن من كان قبل»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
يا  خلوا جحر ضب لتبعتموهم، قلنا :شبرا بشبر، وذراعا بذراع حتى لو د

أخرجه البخاري ومسلم« رسول هللا اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . 

م وحديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل
بر، ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بش»قال : 

، كفارس والروم ؟ قال وذراعا بذراع، قيل له : يا رسول هللا من الناس إال  :
أخرجه البخاري« أولئك ؟ . 

يه و وحديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عل
لو  لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى“سلم : 

أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم و حتى لو أن أحدهم جامع امرأته 
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صححه الحاكم وقال الذهبي صحيح” تموهبالطريق لفعل . 

رج أبي واقد الليثي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما خ  ومنها حديث
تهم إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلح

هللا  فقالوا يا رسول هللا أجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى
 لم سبحان هللا هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةعليه و س

أخرجه أبو داود والترمذي  . والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم
 .وقال حديث حسن صحيح

 كما جاءت جملة من األحاديث الصحيحة المصرحة بحصول االفتراق في
ن ل ببعضها إلى الخروج مهذه األمة في الدين افتراقا  كثيرا  إلى أن يص

 :اإلسالم واللحاق بالكفار والعياذ باهلل ومن تلك األحاديث

 حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال
إنه )أوصيكم بتقوى هللا و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي ف

ة نمن يعش منكم بعدي فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و س
اكم و الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إي

محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة( رواه أبو داود 
 .والترمذي وقال حسن صحيح

 وحديث عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ
اء و إنما غربته لقلة اإلسالم غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرب

 .المتمسكين بالدين الحق من بين جمهور الناس

ى وحديث ثوبان عن النبي صلى هللا عليه وسلم وفيه )و إنما أخاف عل
ى أمتي األئمة المضلين و إذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إل
ركين يوم القيامة و ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش

الثون قبائل من أمتي األوثان و إنه سيكون في أمتي كذابون ث حتى تعبد
فة من كلهم يزعم أنه نبي و أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي و ال تزال طائ

أمتي على الحق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر هللا( 
 . أخرجه أحمد واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح

الحق طائفة واحدة دليل ظاهر على  وإخباره بأن الذي سيبقى على
 .وجود طوائف أخرى كلها على ضالل والعياذ باهلل

فا  ومنها حديث الباب الذي ينص على وقوع االختالف في هذه األمة اختال
ة بل يتجاوز اختالف اليهود والنصارى في عدد الفرق ولم ينفرد به معاوي

و هريرة وأنس بن قد جاء عن جماعة من الصحابة منهم عوف بن مالك وأب
 :مالك وآخرون وهذه بعض ألفاظ روايات الحديث
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ت عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افترق -أ
ار اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في الن

النار  وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في
 والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثالثوواحدة في الجنة 

سول وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا ر
 .أخرجه ابن ماجه .هللا من هم قال الجماعة 

 عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افترقت -ب
حدى على إ اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى

أخرجه  .أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة
 .أبو داود والترمذي وابن ماجه

ني عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن ب -ج
ى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق عل

ن احدة وهي الجماعة . أخرجه ابثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إال و
 ماجه

ال : عن عبدهللا بن عمرو بن العاص عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق -د
ل سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل حذو النع“

 بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح أمه عالنية كان في أمتي مثله إن
على  ة وستفترق أمتيبني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين مل

ل ما ثالث وسبعين ملة كلها فى النار غير واحدة قيل وما تلك الواحدة قا
أخرجه الحاكم” أنا عليه اليوم وأصحابي  

 
ال تتعارض هذه األحاديث الثابتة بمجموعها مع األحاديث الواردة في 

فضيلة هذه األمة وأن عددها في الجنة يفوق عدد غيرها من األمم ألن 
 رة الفرق ال يلزم منه أكثرية أفراد الهالكين كثرة تفوق الناجينكث

نه ما المستقيمين على السنة، وألن الضال في الدنيا قد يتجاوز هللا ع
اعة أو دام في دائرة التوحيد بمحض فضله أو بتفضله عليه بواسطة شف

 .بغير ذلك

 ألمر بعدكما أنه قد يقال إن كونهم أكثر أهل الجنة هو باعتبار عاقبة ا
ك التمحيص في النار وخروج كل من فيها ممن لقي هللا على غير الشر

من  األكبر. إذ أن أحاديث االفتراق لم تقل إن الثنتين والسبعين فرقة
المخلدين في النار وإنما قررت أنهم يستحقون دخول النار بسبب 

ضاللهم وانحرافهم عن سنة محمد صلى هللا عليه وسلم. والحكم 
ائر ق النار غير الحكم بالخلود األبدي فيها كما أن أصحاب الكبباستحقا

دة الشهوانية متوعدون بالنار لكن ال على سبيل التأبيد كما هي عقي
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 .أهل السنة

فال حجة لمن طعن في هذه األحاديث بدعوى معارضتها ألحاديث فضائل هذه 
 .األمة ما دام الجمع ممكنا  وهللا تعالى أعلم

والسنة  ة الناجية الطائفة المنصورة تقوم على اتباع الكتابعقيدة الفرق
ؤمنون واتباع آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في
ه في ذلك بربوبية هللا بأنه الخالق المالك المتصرف المدبر لألمر ال يشارك

هللا  غيره، ويؤمنون بكل ما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى
ليه وسلم. ويمرون نصوص الصفات على ظاهرها التي تدل عليها ع

ألوهية هللا معانيها دون تكييف وال تمثيل وال تشبيه وال تعطيل ويؤمنون ب
 فال يشركون معه في العبادة أحدا  سواه ال ملك مقرب وال نبي مرسل
وينهون عن البدع والمحدثات في الدين سواء كانت قولية أو عملية 

اطنةظاهرة أو ب . 

اء ويؤمنون بأن هللا فوق عرشه بائن من خلقه وأنه يتكلم بما شاء متى ش
ويؤمنون بالقدر خيره وشره وأن ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن، وأن 
ب القبر المؤمنين يرون ربهم في الجنة ويؤمنون بالميزان وبالحوض والصراط وبعذا

 يح الدجال ونزول عيسى بنونعيمه وبالشفاعة ألهل الكبائر و بخروج المس
 مريم وأن اإليمان تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة

و بكر ثم وينقص بالمعصية وأهله فيه يتفاضلون. وأن خير هذه األمة بعد نبيها أب
 عمر ثم عثمان ثم علي وأن أفضل الناس أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

ألئمة أبرارا  كانوا أم فجارا  ويرون الحج والجهاد وسلم ويرون السمع والطاعة ل
والجمعة والجماعة معهم ومن خرج على اإلمام فقد شق العصا وخالف اْلثار 
ه ومن لقي هللا مصرا  على كبيرة فأمره إلى هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب

نة لسالجنة والنار مخلوقتان باقيتان إلى غير ذلك مما دل عليه الكتاب وا  وأن
 . وقرره أئمة السلف في كتب السنة
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 9. شرف أهل الحديث
ليه عن النبي صلى هللا ع  رضي هللا تعالى عنه  عن المغيرة بن شعبة

م وسلم قال: )ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر هللا وه
 ظاهرون( رواه البخاري. أجمع علماء السلف أنهم أهل الحديث

 : راوي الحديث

لم المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أس
 قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على

 الصحيح

 : التعليق

 

أهل الحديث لقب شرعي من ألقاب أهل السنة فهم أهل السنة ، 
 .وأهل السنة والجماعة، وأهل األثر، وأهل الحديث ، وهم السلفيون

من هذه األلقاب تمييزهم عن أهل البدع واألهواء، وال سيما  والقصد
سها بأوضح الفوارق بينهم وبين أهل البدع فإذا كانت الفرق تختط لنف

ليس  طريقا غير طريقة محمد صلى هللا عليه وسلم وسنته فأهل السنة
 .لهم طريق إال سنة محمد صلى هللا عليه وسلم

ى الشقاق واالختالف فيما بينهم حتوإذا كان من أبرز عالمات أهل البدع 
هم تنقسم الطائفة الواحدة إلى أقسام فأهل السنة أهل اجتماع عقيدت
واحدة مهما تباينت أقطارهم وتباعدت أزمانهم ألن المصدر كتاب هللا 

 .وسنة رسوله بفهم السلف الصالح فهم أهل السنة والجماعة

كّم فيها بل ترغب عنها وتحوإذا كانت الفرق الضالة ال تخضع لآلثار النبوية 
عقولها وأهواءها فأهل السنة يعتزون باْلثار ويرفعون بها رؤوسهم 

ويأخذون عنها دينهم ألنهم يعلمون أنها وحي من هللا أوحاه إلى رسوله 
حاد هدى ونورا  سواء وصلتنا بطريق التواتر أو االستفاضة أو الشهرة أو اْل

ى هللا عليه وسلم لذلك ال فرق متى صح الخبر عن رسول هللا صل
ةينتسبون إلى الحديث واألثر تمييزا  لهم عن الفرق الضالة الهالك . 

-1 

أهل السنة والجماعة أهل الحديث هم الذين وردت فيهم األحاديث بأنهم 
ل صحيح الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن فرق بينهما فليس له دلي

ويمشي على أثره على هذا التفريق وال سلف صالح يأتسي به . 

-2 

شرف أهل الحديث ومكانتهم ومآثرهم أمر ال يمتري فيه إال جاهل أو 
نة حاقد ظلم نفسه بالطعن في أهل الحديث وال يضر إال نفسه فإن الس
 :منصورة وإن خذلها من خذلها ، ومن صور فضل أهل الحديث ما يلي

-3 
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 :أوال  

)اتفقت كلمة السلف الذين تعرضوا لشرح حديث  ال ..( على أن ال تز
المقصود بهم هم أهل الحديث من بين فرق األمة ألن غيرهم البس 
ى البدع والمحدثات فال يصدق عليه أنه على ما كان عليه الرسول صل
لنصر هللا عليه وسلم وأصحابه ومن تنكب طريقهم فال يستحق الوعد با
على  ةألن النصر مرهون بنصرة هللا ونصرة هللا إنما هي طاعته واالستقام

 (الصراط الذي أمر باالستقامة عليه )إن تنصروا هللا ينصركم

ومن أقوال السلف في اإلشادة بأهل الحديث وتنزيل حديث الطائفة 
 :المنصورة عليهم ما يلي

  اقال يزيد بن هارون بعد أن روى الحديث من طريق عمران : إن لم يكونو
 .أصحاب الحديث فال أدري من هم

هم عندي أصحاب الحديث وقال ابن المبارك: . 

 وقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فال أدري من هم؟

 .وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب اْلثار

 .وقال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث

 وقال أيضا : هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى هللا
ة هم لم تجد عند المعتزلة والرافضويذبون عن العلم لوال  عليه وسلم

 . والجهمية وأهل اإلرجاء والرأي شيئا  من السنن

روقال البخاري: يعني أصحاب الحديث. بعد أن ذكر الحديث من رواية جاب . 

يلك يا وقال أبو بكر بن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن آدم فقال و
 يحيى في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث؟

 :ثانيا  

ة أن هللا عز وجل حفظ بهم دينه حيث بذلوا األعمار في الحفاظ على سن
ل محمد صلى هللا عليه وسلم التي بها يعرف القرآن فإن السنة تفص
 مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتزيد عليه أحكاما  غير منصوص
ل عليها فيه فلو لم يقوموا بذلك لضاع الدين ودرست معالمه ولما وص

ن قال حفص بن غياث : لوال أ  غير منقوص وفي هذا المعنى إلينا كامال  
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أن لدرس هذا الش  هللا جعل الحرص في قلوب هؤالء يعني طلبة الحديث
 __يعني علم السنة واألثر

 وقال عبد الحميد بن حميد سمعت أبا داود يقول لوال هذه العصابة ال
 .ندرس اإلسالم يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون اْلثار

ني قال البخاري : كنا ثالثة أو أربعة على باب علي بن عبد هللا فقال إو
 ال تزال  ألرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم

طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم 
إني ألرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم ألن التجار قد شغلوا أنفسهم 

غلوا ات وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات والملوك قد شبالتجار
لمأنفسهم بالمملكة وأنتم تحيون سنة النبي صلى هللا عليه ]وس ]  

وما أحسن ما قاله منصور بن عمار واصفا حال أهل الحديث بأسلوب 
 :أدبي راق وعذب ماتع

( بة تخووكل باْلثار المفسرة للقرآن والسنن القوية األركان عصابة من
 وفقهم لطالبها وكتابتها وقواهم على رعايتها وحراستها وحبب إليهم

وهون عليهم الدأب والكالل والحل والترحال وبذل   قراءاتها ودراستها
 النفس مع األموال وركوب المخاوف من األهوال فهم يرحلون من بالد إلى

بالد خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس خلقان الثياب خمص 
طون ذبل الشفاه شحب األلوان نحل األبدان قد جعلوا لهم هما  واحدا  الب

 ورضوا بالعلم دليال  ورائدا  ال يقطعهم عنه جوع وال ظمأ وال يملهم منه
ه بألباب صيف و ال شتاء مائزين األثر صحيحه من سقيمه وقويه من ضعيف
 راعحازمة وآراء ثاقبة وقلوب للحق واعية فأمنت تمويه المموهين واخت

نسخ ما الملحدين وافتراء الكاذبين فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا ل
سمعوا وتصحيح ما جمعوا هاجرين الفرش الوطي والمضجع الشهي قد 

غشيهم النعاس فأنامهم وتساقطت من أكفهم أقالمهم فانتبهوا 
وا مذعورين قد أوجع الكد أصالبهم وتيه السهر ألبابهم فتمطوا ليريح

ونهم حولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان ودلكوا بأيديهم عياألبدان وت
ثم عادوا إلى الكتابة حرصا  عليها وميال  بأهوائهم إليها لعلمت أنهم 

حراس اإلسالم وخزان الملك العالم فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم 
وب انصرفوا قاصدين ديارهم فلزموا المساجد وعمروا المشاهد البسين ث

ال خضوع مسالمين ومسلمين يمشون على األرض هونا ال يؤذون جارا  وال
يقارفون عارا حتى إذا زاغ زائغ أو مرق في الدين مارق خرجوا خروج 

 (األسد من اْلجام يناضلون عن معالم اإلسالم

 : ثالثا  
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 أنهم محنة الناس في كل عصر بمحبتهم يعرف أهل السنة وبعداوتهم
 يبغض أهل الحديث أحد إال لبغضه للحديث يعرف أهل البدعة فإنه ال

 والسنة قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهويه وذكر قوما  آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه 

 .مبتدع

حديث  يحمد ما تقول في قوم يبغضون وقال بقية قال لي األوزاعي: يا أبا
 نبيهم؟ قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول هللا

 .صلى هللا عليه وسلم بخالف بدعته بحديث إال أبغض الحديث

هل وقال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أ
لبهالحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حالوة الحديث من ق . 

وقال محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
هللا  عند أبي عبد هللا أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد

أصحاب الحديث قوم  : ذكروا البن أبي ُقتيلة بمكة أصحاَب الحديث فقال
ق ودخل يسوء. فقام أبو عبدهللا وهو ينفض ثوبه فقال : زنديق زنديق زند

 .بيته

 :رابعا  

ليحذر المسلم من الطعن في أهل الحديث أهل السنة وال سيما خواص 
ديم علمائهم وأئمتهم فإن كثيرا  من الناس أولعوا بالوقيعة فيهم في ق
تنفير الدهر وحديثه ومن طرائقهم أنهم يصفونهم بأوصاف قبيحة بغية ال

ن جسمة ثم أشاعوا ععنهم كما كانوا يقولون عنهم بأنهم الحشوية والم
دعوة الشيخ اإلمام محمد بن الوهاب بأنها وهابية وأنه جاء بمذهب 
ر له خامس وأنه يبغض النبي صلى هللا عليه وسلم وأنه يقول عصاه خي

 .من الرسول صلى هللا عليه وسلم ونحو ذلك من األكاذيب واالفتراءات

السلفي  يخوهكذا في عصرنا هذا يلقبون السلفيين بالجامية نسبة للش
المجاهد محمد أمان بن علي الجامي رحمه هللا ، وأشاعوا عنهم بأنهم 

حرب على الدعاة وعلى الجهاد وعلى القرآن الكريم وأنهم يقدسون 
الحكام وأنهم عمالء للحكومات التي تحارب اإلسالم إلى غير ذلك من 

 .صور االفتراء والبهت

على جانب واحد من ومنهم من يلزمهم من طرف خفي بأنهم تقوقعوا 
الدين وهو الجانب العلمي فقط مع جفاء وقلة تعبد ثم يجعلهم في 
يل تلك مصاف الجماعات الضالة وأن بعضهم يكمل بعض وربما يصرح بتفض
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 الجماعات على أهل الحديث وهذا كله من التلبيس وما تقدم من النقل
 .عن السلف يقضي على كل هذا اإلفك

 ا على أهل السنة إال أنه ال يزال أهل العلمومع كثرة الهجمات وشراسته
 يبينون مناقب أهل الحديث ومآثرهم ويذبون عنهم وانظر في هذا على
 سبيل المثال كتاب الشيخ ربيع بن هادي )أهل الحديث هم الطائفة
ي المنصور( وكتابه )مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة( ففيه ما يكف

وهللا أعلم… ويشفي   . 
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 لعلم والعلماء والرد علىفضل ا
 من يتنقصهم

.10 

 صلى   رضي هللا تعالى عنه قال : سمعت رسول هللا  عن أبي الدرداء
 له )من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك هللا  هللا عليه وسلم يقول:

طريقا إلى الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن 
في  اوات ومن في األرض حتى الحيتانالعالم ليستغفر له من في السم

الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن 
العلم  العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما إنما ورثوا

 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر( رواه أبو داود والترمذي

 : راوي الحديث

أما نصاري أبو الدرداء مختلف في اسم أبيه وعويمر بن زيد بن قيس األ
 هو فمشهور بكنيته وقيل اسمه عامر وعويمر لقب صحابي جليل أول

مشاهده أحد وكان عابدا مات في أواخر خالفة عثمان وقيل عاش بعد 
 ذلك

 : التعليق

 

وبه  العلم الشرعي هو أشرف العلوم إذ به يعرف الطريق إلى هللا تعالى،
مون الباطل والهدى والضالل والحرام والحالل، وأهله القائيميز بين الحق و

ا بحقه من االستقامة على السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عنه
هم من أعلى الناس مقاما  عند هللا ولذا نوه بشأنهم وأشاد بمنزلتهم 

 فقال تعالى )شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما  
ط( فلو كان ثَّم أشرف من أهل العلم الستشهدهم مع شهادة بالقس

ن ال نفسه ومالئكته. وقال تعالى )قل هل يستوي الذين يعلمون والذي
م يعلمون( وقال تعالى )يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العل

وقال تعالى )إنما يخشى هللا من عباده العلماء( أي الخشية  (درجات
نتم ملة. وأمر بالرجوع إليهم فقال )فاسألوا أهل الذكر إن كالحقيقية الكا

عالى وأمر بطاعتهم فيما يبلغونه من دين هللا كما في قوله ت . (ال تعلمون
ن )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم( فإ

 .أولي األمر حملها كثير من أهل العلم على العلماء واألمراء

إلى  حديث الباب يبين صلى هللا عليه وسلم أن طلب العلم طريقوفي 
تها الجنة وأن لطالب العلم منزلة عند هللا حتى إن المالئكة لتضع أجنح

العابد  توقيرا  وتقديرا  له ورضا بصنيعه ، وأن العلماء أفضل من العباد ألن
ألهم د نفعه لنفسه بينما العالم ينفع نفسه وغيره ، وأن هللا سبحانه ق

ون كل شي حتى الحيتان في بحرها أن تستغفر ألهل العلم ألنهم ينه
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سبب عن الفساد فيكثر الخير ويقل الشر ويدفع هللا العقوبات العامة ب
يكف ذلك فينالها من خيرهم، كما أنهم يبينون للناس ما يحل وما يحرم ف
 ال هللا عنها بسببهم بعض عدوان بني آم إلى غير ذلك من الحكم التي

 .يعلمها إال هللا

نيا فما ثم أخبر صلى هللا عليه وسلم أن األنبياء ال يورثون شيئا  من الد
)هب  تركوه صدقة ، يشترك في ذلك جميع األنبياء حتى زكريا الذي قال
قصود لي من لدنك وليا  يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ( فالم

ةهنا وراثة النبوة ال وراثة التركة الدنيوي . 

هللا  وكون األنبياء ال يورثون شيئا  بل ما تركوه يكون صدقة هذا من لطف
بأنبيائه فمن من مصالح هذا الحكم قطع الطريق على السفهاء 
ده والمغرضين الذين قد يقولون إنه لم يدع النبوة إال لينفع أهله وول

 .وقرابته

ى د ورثوا أغلوإذا كان األنبياء لم يورثوا شيئا  من حطام الدنيا فإنهم ق
ة. الكنوز وأثمنها وهو العلم الشرعي الذي أوحاه هللا إليهم. فنعم الترك

 .ونعم الوارث من أخذ بنصيبه منه ثم قام بحقه

ن واألمر بتوقير العلماء واحترامهم وحفظ حقوقهم هو عين الحكمة ألنه م
 نتفعتعظيم الميراث الذي يحملونه في صدورهم وألنهم إذا لم يوقروا لم ي

اس بعلمهم ثم يموت العالم وال يوجد في الناس من يخلفه فيضل الن
 .ضالال  كبيرا  والعياذ باهلل

من مسالك أهل البدع واألهواء الطعن في علماء السنة وتنقصهم 
وازدراؤهم وازدراء علومهم تنفيرا  للناس عنهم ، وقد ورثوا هذا المسلك 

فإن أعداء الرسل كانوا  من المشركين أعداء الرسل وأعداء أتباعهم
 بالسفاهة والجنون  يصفون الرسل _سادة الخلق والهداة إلى الحق _

هم أو والكذب وأنهم يّدعون ما يّدعون من النبوة والرسالة بتأثير السحر في
 تلبس الجن بهم ويصفون أتباعهم باألراذل إلى غير ذلك مما جاء في

ذا بدع فيهم نوع شبه بهم لكتاب هللا تعالى من الحكاية عنهم. وأهُل ال
د أنواع يناصبون ورثة األنبياء بحق وصدق أشد العداوة ويتعرضون لهم بأش

 .الظلم والبغي والبهت والعياذ باهلل

ومن أول الفرق طعنا  في أهل العلم الخوارج فإنهم طعنوا في الصحابة 
الذين شهدوا وقعة الجمل وصفين وسبوهم وكفروهم وقاتلوهم، وكذا 

ة وأمرهم بيّن  مشهور فمن يسب أبا بكر وعمر وعثمان وأزواج الرافض
 النبي صلى هللا عليه وسلم فماذا أبقى من الشر ؟؟

وكذا المعتزلة فإنهم من أشهر الطاعنين في علماء األثر الساخرين 
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 منهم. ومن أخبارهم التي سجلها التاريخ عليهم ما رواه ابن قتيبة عن
بن عبيد _ أحد رؤوس المعتزلة عمرو بن النضر قال مررت بعمرو _ 

حابك؟ فجلست إليه فذكر شيئا فقلت ما هكذا يقول أصحابنا قال ومن أص
 .قلت: أيوب وابن عون ويونس والتيمي

 فقال: أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحياء

ذين قال ابن قتيبة معلقا  على هذه المقالة الشنيعة : وهؤالء األربعة ال
م في العلم والفقه واالجتهاد في العبادة وطيب ذكرهم ُغرّة أهل زمانه

ن المطعم وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من الصحابة والتابعي
 (وهذا يدل على أن أولئك أيضا عنده أرجاس أنجاس

 وطعن في الحسن البصري وابن سيرين وفي علمهما بقوله كما قال
ل حدثني وروى عن إسماعيل بن علية قا“الشاطبي في االعتصام 

رو بن فقال عم –يعنى المعتزلي  –اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما 
ال إ –عندما تسمعون  –عبيد أال تسمعون ما كالم الحسن وابن سيرين 

 خرقة حيض ملقاة

قه روى أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكالم على الف
ل ال يخرج من سراويفكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته 

 .”امرأة

وكان واصل بن عطاء يطعن فيمن شهد الجمل كعلي وعائشة وطلحة 
ل والزبير ويحكم بفسقهم ويقول لو شهدوا عنده على بقل لم يقب

 _شهادتهم ألن أحد الفريقين فاسق _والعياذ باهلل

ابن وكان النظّام وهو من كبار شيوخ المعتزلة يذم زيد بن ثابت وعثمان و
بن د وأبا هريرة ويسخر منهم سخرية مقيتة كما سجل ذلك عليه امسعو

 ..قتيبة في تأويل مختلف الحديث

وال يزال هذا ديدن أهل األهواء إلى عصرنا هذا فهاهم يصفون كبار علماء 
 السنة بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم علماء سلطة، وأنهم يعيشون

م ال يفقهون الواقع، وأنهفي أبراج عاجية ال ينزلون إلى الناس. وأنهم 
مكتبات متنقلة لكنهم شيوخ محنطون َفُهم دون مستوى مشكالت 

 .عصرهم إلى غير ذلك من األوصاف الذميمة المنفرة

وهذا يدل على مرض قلوبهم وسوء طويتهم وتنكبهم سبيل السلف 
ال الصالح وانحرافهم عن هدي القرآن والسنة وإال فال سبب لهذه العداوة إ

نة العلماء أفسدوا عليهم أهواءهم وضالالتهم بأدلة الكتاب والس أن هؤالء
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كما كان رؤوس أهل األهواء يبغضون الحديث وأهل الحديث ألنهم يروون 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يخالف أهواءهم نسأل هللا 

 . العافية من الخطل والعصمة من الزلل
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 العلم قبل العمل والدعوة، ومن
لحدأ به أفسد أكثر مما يصلم يب  

.11 

ول عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا تعالى عنه قال سمعت رس
ا ينتزعه هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )إن هللا ال يقبض العلم انتزاع

ا اتخذ من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم
بخاري وا بغير علم فضلوا وأضلوا( رواه الالناس رؤوسا جهاال  فسئلوا فأفت

 ومسلم

 : التعليق

 

حياة األمة أفرادا  ومجموعا  إنما يكون بالعلم الشرعي الذي به يعرف 
ما العبد حق ربه عليه وحق نفسه عليه وحق الخلق عليه فإذا قام كل ب
اد عليه صلحت األحوال واستقام أمر الدين والدنيا وإال حصل فيها الفس

بقدر ما أضيع من تلك الحقوق والخلل . 
وإنما يعرّف الناس بالعلم ويبصرهم به ويجبيهم عن مشكالتهم 

ف المستجدة على ضوء الكتاب والسنة أهُل العلم الراسخون فيه فيكش
بة، هللا بهم غمتهم، ويرفع بهم حيرتهم لذا فوجودهم نعمة وذهابهم مصي

 .!!وثلمة في اإلسالم وأي ثلمة
خير ق عليهم موت العالم مشقة بالغة لعلمهم باللقد كان السلف يش

ي الذي يقبض بقبضه ويذهب بذهابه قال ابن مسعود يوم مات عمر رض
 .هللا عنه إني ألحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب

 وقال عمر رضي هللا عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحالل
ثلمة في اإلسالم ال  هللا وحرامه وكان الحسن يقول : موت العالم

 .يسدها شيء ما طرد الليل والنهار
وقال هالل بن خباب قلت لسعيد بن جبير : ما عالمة الساعة وهالك 

 الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم
لم وقال ابن عباس لما مات زيد بن ثابت من سره أن ينظر كيف ذهاب الع

 .فهكذا ذهابه
العلماء لما يؤذن به من وهذا يدل على إدراكهم فداحة الخطب برحيل 

ينهمحصول النقص والخلل في حياة الناس ال سيما فيما يتعلق بأمر د . 
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إذا ذهب العلماء أو عدمت االستفادة منهم أو قلت مع وجودهم إما 
عنهم  بسبب منهم كالتقصير في النصح والبيان أو بسبب نفور الناس

 ندهم انشغاال  بسبب الدعايات المضللة أو بسبب زهد الناس فيما ع
د بالدنيا الزائلة العاجلة وغفلة عن الدار الباقية اْلجلة حصل الفسا

هاال  العريض والشر المستطير ألن الناس سيتخذون عوضا  عنهم رؤوسا  ج
اغترارا  بما عندهم من الشهادات التي ال يصدقها واقع ما لديهم من 

بب غير أهلية أو بس العلم أو اغترارا  بالمناصب العلمية التي تبوؤها عن
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استمالتهم العوام بما يناسب انحطاط همهم ويشاكل أمزجتهم من 
القصص والسفه أو الترخيص لهم في المعاصي بدعوى التيسير 

اب والتسهيل ورفع الحرج وأنه قد أفتى به عالم وحقيقة الحال أنه من ب
 تتبع زالت العلماء وأغالطهم إلى غير ذلك مما يستميلون به العوام

 .وأشباه العوام مما كثر في زماننا هذا
وإذا ترأس الجهال فسدت األحوال إذ سيحلون الحرام ويحرمون الحالل 
اد ويحقون الباطل ويبطلون الحق باسم الفتوى والعلم والدين وأي فس

 .أكبر من هذا
 

در إذا كان ترؤس الجهال من أسباب فساد الدين فهذا يقتضي ممن يتص
سلح أوال  واإلجابة عن أسئلة الناس أن يتعلم ويتفقه ويتللدعوة والتعليم 

هل بسالح العلم حتى ال يفسد من حيث يريد اإلصالح، ألن نتائج الج
وخيمة وقد حذر منها السلف الصالح ولو وجدت النية الحسنة أو الورع 
و : واالشتغال بالعبادة فهذه وحدها ال تكفي وال تغني قال ضرار بن عمر

وا ا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصامإن قوما تركو“
ال  حتى يبس جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا فوهللا الذي

 .”إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إال كان ما يفسد أكثر مما يصلح
كثر كل حال ال يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أ“وقال أبو عمرو بن نجيد : 

ه من نفعهعلى صاحب ”. 
 وما أعظم فقه مالك بن أنس فإنه كان يجتنب أخذ العلم عن عدد كبير
من صالحي أهل المدينة ألنهم وإن كانوا أهل عبادة وصالح إال أنهم لم 

ن إن هذا العلم دي” يكونوا من أهل العلم الذين تأهلوا له قال رحمه هللا : 
 حدث قال فالنفانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت سبعين ممن ي

 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عند هذه األساطين وأشار إلى
مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فما أخذت عنهم شيئا وإن 

ا أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان أمينا  ألنهم لم يكونوا من أهل هذ
 .”الشأن. وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه
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ا كان ذهاب العلم بذهاب أهله فإن هذا من أعظم ما يشحذ الهمم لم
على اغتنام وجود األكابر من أهل العلم لألخذ عنهم قبل أن تخترمهم 

يحصل المنايا، والتلقي عنهم ال يعني االكتفاء باللقاء الواحد واالثنين ل
اَت شرف اللقي وإنما المقصود تحصيل ما أمكن من علم العالم فإنه إذا م

مات بما في صدره من العلم. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب أن عروة 
نها بن الزبير الزم خالته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي هللا ع

لقد “مالزمة بالغة إلى أن استوفى ما عندها من العلم حتى قال : 
لو ماتت اليوم ما ندمت  :رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول

حديث عندها إال وقد وعيته على ”. 
وقد حث السلف شباب المسلمين حثا  بالغا  على أخذ العلم عن أهله 
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أن  عليكم بالعلم قبل“قبل أن يسبق إليهم الموت قال ابن مسعود: 
 تعلموا قبل أن يرفع العلم“وقال أبو الدرداء:  ”يقبض وقبضه ذهاب أهله

 .”فإن العالم والمتعلم في األجر سواء
اء صغي شباب اإلسالم اليوم لهذه النصائح وال سيما أهل الذكفهل ي

 . والفهم والحفظ منهم ؟؟ هذا ما يرجوه كل مريد للخير لهذه األمة
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ال يغتر بكل من أظهر نصرة 

الدين حتى ُيعرف أنه على 

 السنة

.12 

رضي هللا تعالى عنه  عن أبي هريرة  

  الناس:ال  يوم خيبر فنادى بصلى هللا عليه وسلم أمر بال  أن رسول هللا  
ل )إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة، وإن هللا ليؤيد هذا الدين بالرج

 رواه البخاري ومسلم (الفاجر

 :راوي الحديث

ه أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسم
 واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك مات سنة سبع

سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة عوقيل   . 

 :سبب ورود الحديث

ى هللا شهدنا خيبر فقال رسول هللا صل“قال أبو هريرة رضي هللا عنه قال 
فلما   لرجل ممن معه يّدعي اإلسالم )هذا من أهل النار(“عليه وسلم: 

ض د بعحضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكا
خرج الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاست

ول منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رس
ن فأذن أنه هللا صّدق هللُا حديَثك. انتحر فالن فقتل نفسه فقال: قم يا فال

اري رواه البخ” فاجر ال يدخل الجنة إال مؤمن إن هللا يؤيد الدين بالرجل ال
 .ومسلم

 :التعليق

 

ما على المسلم أن يكون على حذر فال يغتر بكل من أظهر نصرة الدين إ
رية برفع راية الجهاد أو التصدر للدعوة أو النهي عن المنكر أو األعمال الخي

أو غير ذلك مما يدور في فلك ما يسمى في عصرنا بـ )األنشطة 
ه وترغيب إلسالمية( فال يسارع إلى تزكيته والركون إليه وقبول ما يأتي با

ك الناس في الجلوس إليه واألخذ عنه حتى يعرف أنه على السنة ، وذل
أن السني هو الذي استكمل أصول السنة كلها أما من كان عنده شيء 

 منها فهذا ال يكفي وإال فما من فرقة من الفرق اإلسالمية الهالكة إال
ثر، وعندها نصيب  من الحق وافقت فيه السنة ما بين مستقل ومستك
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ولهذا أكد علماء السلف على هذه القضية ألن أكثر البالء إنما يدخل 
 على أهل السنة _وال سيما عوامهم بل ومن غيرهم لكن ممن ال تمييز
وال يحل لرجل أن )عنده_ من هذا الباب قال البربهاري في شرح السنة 

ة فال صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنيقول فالن 
 (يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها

نة ومن الناس اليوم من يبادر إلى تزكية من ال يعرفه ويشهد له بالس
د لكونه سمعه يثني على والة األمور ويشهد لآلخر بالسنة ألنه انتق

بنية الشهادات والتزكيات الم جماعة التبليغ مثال  وهكذا في سلسلة من
زكه على جوانب محددة ال تدل على غيرها، فإذا كان ال بد من تزكيته فلي
قق في الجانب الذي علمه قد أحسن فيه وال يغر الناس به قبل أن يتح

 .من أمره
أهل البدع يخفون أمرهم في أول األمر ال سيما إذا وجد ما يخافونه على 

 الناس على السنة أو يكون السلطان يقظا  أنفسهم كأن يكون جمهور 
فثون مترصدا  ألهل البدع ، وال يزالون كذلك حتى تواتيهم الفرصة ثم ين
ل مث“سموهم باألساليب الموغلة في الخديعة والمكر قال البربهاري: 
أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب 

 وكذلك أهل البدع هم مختفون بين ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا
 .”الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون

ي وفي التاريخ عظات وعبر ومن قرأ خبر فتنة المختار بن أبي عبيد ف
واعا  العراق أو خبر فتنة ابن تومرت في المغرب على سبيل المثال رأى أن
إليه من الحيل والمكر التي أتاها كل منهما إلى أن وصال إلى ما وصال 

من إفساد عقائد الناس وقلب )أنظمة الحكم( واإلفساد في األرض 
 .وسفك الدماء

هم ومن خفي مكر أهل البدع أنهم قد يموهون على بعض الناس بانتساب
إلى عالم من علماء السنة ونسبة تلك البدعة إليه حتى تروج على 

ابن ال الناس ويتقبلونها لمكانة ذلك العالم في نفوسهم وثقتهم فيه ق
نتحله وربما قيل لبعضهم من إمامك فيما ت“بطة عن بعض حيل القدرية : 

من هذا المذهب الرجس النجس فيّدعي أن إمامه في ذلك الحسن بن 
ن يرمي أبي الحسن البصري رحمه هللا فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أ

إماما من أئمة المسلمين وسيدا من ساداتهم وعالما من علمائهم 
لك بدعته فتري عليه البهتان ويرميه باإلثم والعدوان ليحّسن بذبالكفر وي

 .”عند من قد خصمه وأخزاه

اء وهذا يقع اليوم كثيرا  فكم ُكذب على علماء السنة من قِبَل أهل األهو
يله بتقويلهم ما لم يقولوه مما يخدم بدعتهم أو بتحريف كالمهم وتنز

 .على غير منازله وتحميله ما ال يحتمل
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ل نبه بعض أئمة السلف إلى بعض العالمات التي يكشف بها أه لقد
األهواء حتى ال ينطلي باطلهم على أهل السنة واقتصر على ثالث 

 :عالمات

 :األولى

الغضب عند نقد األهواء والفرق والجماعات المنحرفة وأهلها فإن هذا 
ق الغضب لشيء منها دليل على محبته للرأي الذي غضب ألجله لذا ش

نقد أن ينتقد وأن يكشف زيفه ولو كان سلفيا  نقيا  لما غضب بعليه 
ا النقد البدعة بل لفرح وسره ذلك ألنه ال يتعصب لباطل وألنه يعلم أن هذ
 .ضرب من ضروب الجهاد في سبيل هللا التي تُحمى بها حوزة الدين

رت قال رجل ألبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ قال: الذي إذا ذك
ء لم يغضب لشيء منها. ومعنى ذلك أن الذي يغضب لها هو من األهوا

 .أهلها أو على األقل في قلبه دخن ومرض فالحذر منه الزم

 :الثانية

ى معرفة المرء بأصحابه وأخدانه وخلطائه وخاصته وفي الحديث )المرء عل
إزالة  دين خليله( وقد نبه جمع من األئمة على هذه الوسيلة النافعة في

س عمن يلتبس حاله على كثير من الناس ال سيما من يلبااللتباس 
د منهم لباس السنة ، فما فضحوا بشيء أسرع من هذه العالمة قال عب

من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته“الرحمن بن عمرو األوزاعي:  ”. 

”. ألفته من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا“وقال عبد هللا بن المبارك: 
من جلس مع صاحب بدعة فاحذره“ن عياض : الفضيل ب  وقال ”. 

يح وقدره ولما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صب
عند الناس فسأل أي شيء مذهبه ؟ قالوا: ما مذهبه إال السنة .قال: 

 .من بطانته ؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري

 :الثالثة

قواسم المشتركة بين أهل الوقيعة في علماء السنة. إذ هي من ال
حا  األهواء، والطعن فيهم له صور كثيرة ولكن تتفاوت ظهورا  وخفاء وتصري

وتلميحا  كما أشار إلى جملة من صورها بعض من تكلم عن الغيبة من 
 .أهل العلم

-3 

 ال ُينكر أن بعض أهل األهواء قد ينصر به حق أو يزهق به باطل أو يكون
اس ولكن ذلك كله ال يسوّغ أن يخدع به الن أول أمره مستقيما  ثم يضل
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ما دام من أهل البدع بل من عرف أمره وأدرك خطره فليبين حاله نصحا  
رأ لألمة، ولقد خشي النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته من رجل ق

د ذلك القرآن حتى رئيت عليه بهجته وصار ردءا  لإلسالم ثم تغير حاله بع
ره واستحل دمهفخرج على جاره المسلم فكف . 

وما أحسن ما قال اْلجري محذرا  أهل السنة لئال يغتروا بحسن كالم 
  المبتدع وطول عبادته ما دام على ضاللة يقول في سياق حديثه عن

 :الخوارج

فال ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام ، عادال  كان “
تحل قتال اإلمام أم جائرا  ، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه ، واس

امه في المسلمين ، فال ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ، وال بطول قي
ه الصالة ، وال بدوام صيامه ، وال بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهب

اهـ” مذهب الخوارج  
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وجوب التحذير من البدع كلها، 
وبيان أنه ال توجد بدعة في 

 الدين حسنة

.13 

  هللا قال: صلى بنا رسول   عن العرباض بن سارية رضي هللا تعالى عنه
غة ذرفت صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بلي

منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول هللا: كأن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال: )أوصيكم بتقوى هللا والسمع 

ا والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالف
كوا بها ا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكثير

 وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل
 بدعة ضاللة( رواه الترمذي

 :راوي الحديث

ل ِعرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي كان من أهل الصفة ونز
 حمص مات بعد السبعين

 :التعليق

 

هم بها النبي صلى هللا عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة ويتخولكان 
ة : مرة بعد مرة كي ال يسأموا كما في الصحيحين عن شقيق بن سلم

ه كان عبد هللا بن مسعود يذكر الناس في كل خميس ، فقال ل»قال : 
رجل : يا أبا عبد الرحمن ، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ، قال : أما إنه 

ن ذلك أني أكره أن أملكم ، وإني أتخولكم بالموعظة ، كما كا يمنعني من
نايتخولنا بها مخافة السآمة علي -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ». 

وفي آخر أيامه قام فيهم مقامات متعددة يذكرهم ويعظهم ولّمح في 
هذه بعضها إلى دنو أجله فلما فطنوا لذلك طلبوا منه الوصية فأوصاهم ب

ي جمعت الداللة لما فيه خير الدنيا واْلخرةالوصية الت . 

-1 

 كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أعظم الناس خشية
تى وتقوى وسالمة قلوب لذلك كانت تؤثر فيهم مواعظ القرآن والسنة ح
 توجل قلوبهم وتدمع عيونهم وتقشعر جلودهم ويزدادوا بها إيمانا  إلى

ؤمني هذه األمة دخوال  فيمن وصفهم هللا إيمانهم فهم أول الناس من م
هم بقوله )إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجل قلوبهم وإذا تليت علي
ثاني آياته زادتهم إيمانا( وقوله )هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها م
ذكر  تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى

وقبّح من يطعن فيهم هللا( فرضي هللا عنهم . 
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الح أوصاهم النبي صلى هللا عليه وسلم أوال  بتقوى هللا التي بها ص
آخرتهم ثم أوصاهم بما فيه صالح دنياهم وهو السمع والطاعة أي في 
المعروف لوالة أمورهم ولو كان األمر بيد عبد حبشي فإنه يثمر األمن 

لحواالجتماع والقوة والعدل إلى غير ذلك من المصا . 

ثم أخبر عن داء عظيم من أدواء هذه األمة مما أطلعه هللا عليه وهو 
بلنا اختالف األمة في دينها اختالفا  كثيرا  كما هي سنة أهل الكتاب من ق
لم ولما ذكر الداء ذكر الدواء وهو االستمساك بسنته صلى هللا عليه وس

ا أوصى وسنته تشمل أقواله وأفعاله وما أقره مما سمعه أو رآه. وكذ
باالستمساك بسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهم أبو بكر وعمر 

ق وعثمان وعلي. كما بين في حديث االفتراق أن المخرج من فتنة الفر
 .يكون بلزوم ما كان عليه هو وأصحابه

ثم حذر من إحداث شيء في الدين، وحكم على كل بدعة بأنها ضاللة 
 .وليست بهدى

ما هذه الوصية لما افترقوا في الدين ولولو طبق المسلمون مقتضى 
م نقيا وقعت الفتن السياسية التي أهلكت الحرث والنسل ولبقي اإلسال

 .من كل شائبة ولكن قّدر هللُا شيئا  فكان

-3 

م في الحديث بيان واضح أن كل بدعة ضاللة وهذا فيه رد على من يقس
 ور عليهاالبدعة إلى حسنة وسيئة أو يجعل من البدع خمسة أنواع تد

ن األحكام التكليفية الخمسة فليس في البدع شيء حسن وأي ُحس
ي النار فيما يصفه النبي صلى هللا عليه وسلم بالضاللة ويخبر أنه ف

لتعبير والعياذ باهلل ولو لم يكن في هذا التقسيم إال المضادة اللفظية ل
سول النبوي لكفى به صارفا  عن استعماله فإن ظاهر القضية معارضة الر
كل  صلى هللا عليه وسلم فهو يقول كل بدعة ضاللة وهذا يقول ال ليس

 !!بدعة ضاللة بل منها ما هو ضاللة ومنها ما هو هدى

وإذا تأملنا فيما يسميه بعض أهل العلم بدعة حسنة أو واجبة أو 
 مستحبة نجدها ال تخلو من أحد أمرين إما أنها ليست ببدعة أصال  بل

رعا  ية أو تقريرية أو مصلحة مرسلة مأذون فيها شهي سنة قولية أو عمل
وإما أنها ليست حسنة النطباق حد البدعة الشرعي عليها وما كان 

 .كذلك فهو قبيح وليس بحسن

-4 

ل أن إذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم حذر من البدع وأمر باتقائها قب
 ت وبلييوجد منها شيء فإن إنكارها والتحذير منها بعد ما وجدت وتفش

ع بها كثير من المسلمين من أولى أولويات العالم وطالب العلم وكل دا
 .إلى هللا على بصيرة

إذ السكوت عن البدع من أعظم أنواع الغش للمسلمين فإن البدع 
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م بسكوت أهل العلم تفشو وتشتهر حتى يألفها الناس صغارا  وكبارا  ث
يين الشيطانيرونها جزءا  من الدين بل قد يحرصون عليها _بتز أكثر من  _

 الشعائر الصحيحة من دين اإلسالم فإذا أنكرت بعد لك  حرصهم على
ا عظم على الناس وجعلوا إنكارها إنكارا  للدين وللحق وللسنة، بخالف م

لو وئدت في مهدها وكشف للناس باطلها وزيفها قبل أن تعلق بها 
 .القلوب
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الحذر من دعاة الضاللة، ولزوم 
سلمين وإمامهم عند جماعة الم

 الفتن

.14 

ن قال: كان الناس يسألو  رضي هللا تعالى عنه  بن اليمان عن حذيفة
افة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخ

بهذا  أن يدركني فقلت يا رسول هللا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا هللا
 الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من

رف م وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعخير قال نع
 منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب

ال هم جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول هللا صفهم لنا فق
ال تلزم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك ق

سلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام قال جماعة الم
 فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت

 .وأنت على ذلك( رواه البخاري ومسلم

 :راوي الحديث

ل العبسي حليف  حذيفة بن اليمان واسم اليمان ُحسيل ويقال ِحس 
 م عنه أن رسول هللااألنصار صحابي جليل من السابقين صح في مسل

 صلى هللا عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة
وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خالفة علي 

ع  سنة ست وثالثين  

 :معاني المفردات

دخن: الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد أي ليس لونها 
أن ذلك الخير مشوب بشربخالص وال صاف. والمقصود  . 

 :التعليق

 

، إذ توفيق هللا تعالى لحذيفة إذ ألهمه السؤال عن الشر حتى يتقيه
الغالب في الناس الحرص على السؤال عن الخير رغبة فيه ومسارعة 

تح له إليه، فمن حبب إليه نوع من العلم النافع فليجتهد فيه فإنه يف
في غيره باجتهاده وحسن قصده ما قد ال يتهيأ له . 

-1 

لم في الحديث علم من أعالم النبوة إذ أخبر النبي صلى هللا عليه وس
 عن شيء من أمر الغيب فوقع كما أخبر وليس في هذا أن النبي صلى

تعالى  هللا عليه وسلم يعلم الغيب فإنه ال يعلم الغيب إال هللا كما قال
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عه هللا يطل )قل ال يعلم من في السموات واألرض الغيب إال هللا( ولكن
ته علي ما يشاء _سبحانه_ من المغيبات ليكون دليال  على صدق نبو

وشاهدا  على رسالته كما كان يطلع من قبله من الرسل قال تعالى 
 .()عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا  إال من ارتضى من رسول

 تذكر حذيفة ما كانوا فيه من الجاهلية والشرك واالختالف والخوف ثم
تبدل الحال إلى نعمة التوحيد واالجتماع واألمن وهذا من أسباب شكر 

 النعم والمحافظة عليها

-3 

ي لما كانت األيام دوال  واألحوال سريعة التحول كثيرة التقلب فقد خش
ال حذيفة أن يطرأ على الخير الذي هم فيه ما يطرأ مما تتغير معه األحو

لم لرسول صلى هللا عليه وسفسأل هل بعد هذا الخير من شر؟ فأجابه ا
ة وكأن باإليجاب ولم يستفصل حذيفة عن حقيقة ذلك الشر حسب الرواي

فتن الشر المقصود به ما حصل من قتل عثمان وما ترتب على قتله من ال
والحروب، ثم سأله هل بعد ذلك الشر من خير فأجاب باإليجاب ولكنه 

ليه أنه صلى هللا عأشار إلى أنه خير غير خالص بل يشوبه ما يشوبه وك
 وسلم يعني بذلك الخير ما حصل من االجتماع على معاوية رضي هللا
راء عنه وأما الدخن المقصود فقد يشير بذلك إلى ما حصل من بعض األم

من الظلم والبغي مع ما فيهم من الخير من جهاد وإقامة حدود ونحو ذلك 
 .كما وقع من الحجاج بن يوسف وغيره

ك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من ثم سأله هل بعد ذل
ن أجابهم قذفوه فيها يعني بهم دعاة الضاللة ممن يدعون إلى طريق م
نى طرق الضاللة كالكفر أو البدعة أو الفسوق ولكن كأن المقصود هنا مع
أخص وهو الدعوة إلى الخروج على اإلمام ومفارقة الجماعة ألنه جعل 

جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مفارقتهم المخرج من فتنتهم لزوم 
 وشق عصاهم فدل على أن الضاللة هنا هي ما يضاد االجتماع عليه من

 .الدعوة إلى الخروج وشق العصا ونقض البيعة
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ريف المقصود بإمام المسلمين اإلمام الظاهر الذي يأمر وينهى وإليه تص
 يعرف من هو وليس شؤون البالد ال إماما  مزعوما مستترا  عن األنظار ال

له من األمر شيء كما يقع عند الرافضة ومن تشبه بهم من أصحاب 
 )الحركات اإلسالمية( التي تأخذ البيعة إلمام مجهول أو لشخص ليس

 .بيده شيء من األمر

-5 

و إذا كان للمسلمين أكثر من إمام كل إمام قد استقل بجزء من األقطار أ
مع والطاعة على من تحت واليته البالد فإن لكل إمام منهم حق الس

وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ الثلث األول من القرن الثاني 
ي الهجري حين قامت دولة بني أمية في األندلس مستقلة عن دولة بن

 .العباس في المشرق

-6 

إذا افترق الناس في بلد ولم يجتمعوا على أحد فعلى المسلم أن 
هم خاصة نفسه حتى يتم األمر ألحديجتنب تلك الفرق كلها وأن يلزم 
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كن وفي هذا يقول صلى هللا عليه وسلم جوابا  لسؤال حذيفة فإن لم ي
 لهم جماعة وال إمام ؟ قال: )فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل

 .(شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
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 15. الحب في هللا والبغض فيه

ليه صلى هللا ع  قال قال رسول هللاعن ابن عباس رضي هللا تعالى عنه 
قال أوثق ؟ قال: هللا  –أظنه  –ألبي ذر: أي عرى اإليمان    وسلم

 ورسوله أعلم. قال : )المواالة في هللا والمعاداة في هللا والحب في هللا
ه وغيرهما، وإسناده واه، لكن ل  والطبراني  والبغض في هللا( رواه الحاكم

 ومن حديث البراء بن عازب، قال األلباني:شاهد من حديث ابن مسعود، 
 .  فالحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن على األقل

 :معاني المفردات

 .عرى: جمع عروة وهي مقبض الشيء الذي يمسك به

 :التعليق

 

وال  ال يصح إيمان العبد إال بمحبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم
تى يكون هللا ورسوله أحب إليه مما يكمل اإليمان الكمال الواجب ح

سواهما قال تعالى )ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا  يحبونهم 
كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا  هلل( وقال تعالى )قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 

يكم من هللا ورسوله وجهاد تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إل
قين( في سبيله فتربصوا حتى يأتي بأمره وهللا ال يهدي القوم الفاس

وقال صلى هللا عليه وسلم )ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
وقال   والده ولده والناس أجمعين( ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه )

 من والده وولده( البخاري

سلم )ثالث من كن في وجد حالوة اإليمان أن وقال صلى هللا عليه و
 يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل

في  وأن يكره أن يعود في الكف بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف
 .النار( متفق عليه

وعالمة هذه المحبة والزمها طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى هللا 
 وسلم وتقديم طاعتهما على طاعة من سواهما قال تعالى )قل إن عليه

 غفور كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا
 (رحيم

ومن لوازمها محبة ما يحبه هللا ورسول من األقوال واألعمال الظاهرة 
  والباطنة ومحبة من يحبه هللا ورسوله ومواالة من وااله هللا ورسوله
هللا  وبغض ما يبغضه هللا ورسوله من األقوال واألعمال وبغض من يبغضه
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 .ورسوله ومعاداة من عاداه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

فيجب على كل مؤمن محبة هللا ورسله ومالئكته وعباده الصالحين 
دين ومواالتهم، كما يجب عليه بغض اليهود والنصارى والمشركين والملح

من  ال تعالى )ال تجد قوما  يؤمنون باهلل واليوم اْلخر يوادونومعاداتهم. ق
حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم او أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
ي أولئك كتب في قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجر
زب من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي هللا عنهم ورضوا عنه أولئك ح

 ( أال إن حزب هللا هم المفلحونهللا

ن وقال تعالى )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقو
 ( إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

صَّاَلَة وقال تعالى )إِنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال
تُ  ( َوَمن  يََتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفإِنَّ 55وَن الزََّكاَة َوُهم  َراكُِعوَن )َوُيؤ 

َب اللَِّه ُهُم ال َغالُِبوَن ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا 56ِحز 
لِيَاَء َواِديَنُكم  ُهُزو ا َولَِعب ا ِمَن الَِّذيَن أُ  اَر أَو  تَُّقوا وتُوا ال كَِتاَب ِمن  َقب لُِكم  َوال ُكفَّ

ِمنِيَن ) ُتم  ُمؤ  57 – 55]المائدة :   (57اللََّه إِن  ُكن  ] 
ر ومنها ما هو دون الكفر فالمواالة هو كف  مواالة الكفار بأنواعهم منها ما

حبة المكفرة هي المواالة التامة التي تقتضي محبة دينهم والرضا به وم
ت انتصاره وظهوره قال تعالى )ومن يتولهم منكم فإنه منهم( وأما إذا كان
 مواالتهم مع طمأنينة القلب بدين اإلسالم وكرهه للكفر وأهله ولكن

من مال أو غيره فهذه كبيرة من حمله على شيء منها طمع دنيوي 
نه كبائر الذنوب وقد حصل من حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي هللا ع

صلى هللا  أن كاتب المشركين قبيل غزوة الفتح يخبرهم فيها بتهيؤ النبي
وهلة  عليه وسلم لغزوهم فلم يكفره النبي صلى هللا عليه وسلم ألول

ه لذلك فأخبره أن الحامل ل السبب الذي دفعه  وإنما استفصل وسأل عن
دق رغبته أن تكون له يد عند قريش يحمون بها أهله وولده ولما أظهر الص

ا  والندم صفح عنه النبي صلى هللا عليه وسلم واعتبره ذنبا  مفغور
 بشهوده غزوة بدر ولو كان عمله ذلك ردة لما كفره العمل الصالح وللزم

 .دخوله في اإلسالم من جديد

-2 

لي التعامل الدنيوي المباح مع المشركين والكتابيين ليس من التو
 المحرم كالتبادل التجاري أو الطبي أو الهندسي أو نحو ذلك من الخبرات

ة بة دعوتهم وعيادالدنيوية المباحة وكذا اإلهداء لهم وقبول هداياهم وإجا
مرضاهم إذا رجي منها خير كل ذلك ليس من التولي المحرم فقد مات 
 صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثالثين صاعا  من
شعير، ودعاه يهودي فأجاب دعوته، وتوضأ من مزادة مشركة، ومرض 
 لىغالم يهودي كان يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم فعاده النبي ص
هللا عليه وسلم ودعاه لإلسالم فاسلم. وأهدى عمر قطيفة ألخ له 

-3 

www.IlmuSyari.com | Download kitab & audio kajian Islam

hal 55



مشرك بمكة كان قد أهداها له الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وأمر 
النبي صلى هللا عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وأن 
 تحسن إليها وكانت قدمت إليها في المدينة مشركة تريد منها صلة

 .ورفدا  

اهدات التي تعقد مع الدول الكافرة لمصلحة المسلمين وهكذا المع
هود ليست من المواالة المحرمة فقد عاهد النبي صلى هللا عليه وسلم ي
المدينة أول مقدمه على حسن الجوار وعاهد مشركي قريش في 
الحديبية على وضع الحرب عشر سنين مقابل شروط في ظاهرها 

 .الغضاضة على المسلمين
ببه محبة المؤمن وتوليه إنما تكون بسبب إيمانه أما الحب الذي يكون س
جد االنتماء الحزبي المبتَدع فهذا من العصبية الجاهلية المحرمة ولذا ت

)من آثاره المشؤمة أن الحزبي السني بالمعنى العام  الذي ليس أي 
ريكه رافضيا ( يوالي المبتدع الرافضي أو الصوفي ولو كان غاليا  إذا كان ش

س في الحزب فينصره ويقربه ويثني عليه ويعادي السني الذي لي
 منضويا تحت لواء حزبه
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 16. هجر أهل البدع
اتوا ال صلى هللا عليه وسلم في القدرية )إذا مرضوا فال تعودهم وإذا مق

سيأتيفال تشهدوهم( و . 

فه وعن كعب بن مالك رضي هللا تعالى عنه في سياق قصة تخل      -6
المسلمين عن   عن غزوة تبوك : )نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

_ من  كالمنا أيها الثالثة _ يعني نفسه وهالل بن أمية و مرارة بن الربيع
فسي بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في ن

قال : … األرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة 
فكنت أخرج فأشهد الصالة مع المسلمين وأطوف في األسواق وال 

وهو  فأسلم عليه  يكلمني أحد وآتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الم في مجلسه بعد الصالة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد الس

تي يبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صالعلي أم ال ثم أصلي قر
أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو بن عمي وأحب 

ادة الناس إلي فسلمت عليه فوهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا قت
ته ورسوله فسكت فعدت له فنشدأنشدك باهلل هل تعلمني أحب هللا 

توليت فسكت فعدت له فنشدته فقال هللا ورسوله أعلم ففاضت عيناي و
حتى تسورت الجدار .. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 

 يأتيني فقال إن رسول هللا  رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أفعل  لقها أم ماذايأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أط  صلى هللا عليه وسلم

 قال : فلما صليت صالة الفجر صبح… قال ال بل اعتزلها وال تقربها 
لحال خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على ا

التي ذكر هللا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي األرض بما رحبت 
ك سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مال
أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول هللا صلى 

بتوبة هللا علينا حين صلى صالة الفجر  هللا عليه وسلم رواه البخاري  ( ..
 ومسلم

 :راوي الحديث

ور كعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري الَسلَمي المدني صحابي مشه
 وهو أحد الثالثة الذين خلفوا مات في خالفة علي ع

لتعليقا : 

 

ن البدع من أخطر المعاصي التي يعصى هللا بها ألنها تغير معالم الدي -1 
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 .وشرائعه وحدوده

 وألن لسان حال محدث البدعة يقول أنا أشرع مع هللا تعالى، ويقول إن
 .الدين ناقص فأنا أكمل النقص بهذه البدعة

ر، خيوألن البدعة ذنب ال يتوب منه صاحبه غالبا  ألنه يرى نفسه على 
 وألن صاحبها غالبا  ال ينتقل منها إال إلى شر منها، وألنها داء ال يكاد
إال ما  يسلم صاحبه من غائلته غالبا  حتى لو تاب بقيت فيه منه رواسب

 .شاء هللا. كما نص على ذلك كله ثلة من أئمة السنة
لما كانت البدع بهذه الخطورة جاءت السنة بمشروعية هجر أهل البدع 

ليه الح عظيمة ومنها الغضب هلل جل وعز ولسنة رسوله صلى هللا علمص
أذن وسلم حيث أدخلوا في الدين ما ليس منه وشرعوا في الدين ما لم ي

هللا  به هللا واتبعوا المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ، وضربوا كتاب
ه ذات بعضه ببعض، وتنكبوا طريق محمد صلى هللا عليه وسلم وأخذوا عن

ن وذات الشمالاليمي . 

ومنها اإلهانة ألهل البدع حيث تعدوا حدود ما أنزل هللا على رسوله 
 .صلى هللا عليه وسلم

و منها الزجر لعموم األمة أن يقعوا في البدع فإذا رأوا الهجر والغلظة 
 .والجفاء في التعامل من أهل السنة كفوا عنها وحذروها وحذروا أهلها

لم من غائلة أهل البدع إذ ربما علقت ومنها الوقاية للهاجر حتى يس
 .شبهاتهم بقلبه إذا جلس إليهم وخالطهم وسمع منهم

ومنها أن أهل البدع إذا هجروا امتازوا عن أهل السنة فحذرهم من أراد 
ة السالمة لنفسه واجتنبهم أما إذا خولطوا وصوحبوا من قبل أهل السن

نة ا فيه ألهل الساختلط الحال وصعب التمييز وكان في ذلك من الغش م
ن وال سيما عوامهم والناشئة منهم. ألن الناس يقولون لم يجالسه فال

 .ولم يخالطه إال وهو على خير فكم يحصل بسبب ذلك من الفتنة

-2 

قد يضطر السني إلى مخالطة أهل البدع أو مداراتهم فهذا جائز ولكن 
ض ة عن بعالضرورة تقدر بقدرها وعلى هذا يخرج فعل السلف في الرواي

أهل البدع حيث احتاجوا إلى الرواية عنهم، وكذا فتوى من أفتى من 
األئمة بأن أهل السنة في بلد كذا ال يقوون على هجر أهل البدع في 

 .بلدهم لضعفهم أو قلتهم

-3 

 : من األدلة على هجر أهل البدع

1- 
ُهم  َحتَّى قوله تعالى )َوإَِذا َرأَي َت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتَِنا  ِرض  َعن   َفأَع 
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َد الذِّ  ُعد  بَع  ي طَاُن َفاَل تَق  ِسيَنََّك الشَّ ا ُين  ِرِه َوإِمَّ َرى َمَع يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغي  ك 
ِم الظَّالِِميَن ) 68]األنعام :   (68ال َقو  ]  

2- 
طبه تحذير النبي صلى هللا عليه وسلم من البدع ومحدثات األمور في خ 

مها التحذير من أهلهافإن من الز . 

3- 
ان هجره صلى هللا عليه وسلم للثالثة الذين خلفوا ووجه ذلك أنه إذا ك 
 .هجرهم لمعصية والمعصية أهون من البدعة فالهجر للبدعة أولى وآكد

4- 
تشابه  قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة )فإذا رأيت الذين يتبعون ما 

 (منه فأولئك الذين سمى هللا فاحذروهم

5- 
ه حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن 
 قال: )سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وال

 .آباؤكم، فإياكم وإياهم( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه

6- 
ا ماتوا قوله صلى هللا عليه وسلم في القدرية )إذا مرضوا فالتعودوهم وإذ 

همفال تشهدو ) 

7- 
هجُر الصحابِة ألهل البدع لما ظهرت في زمانهم بعد موت النبي صلى  
لم هللا عليه وسلم وأمرهم بهجرهم وقد أخبر النبي صلى هللا عليه وس
لناس أن النجاة إنما تكون باتباع طريقته وطريقة أصحابه الذين هم أعرف ا

مر ر عوأعلمهم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فقد أم
إليه ،  بهجر صبيغ لما كان يتتبع متشابه القرآن ونهى الناس عن الجلوس

هم وقال ابن عمر عن القدرية )إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأن
رواه مسلم. وقال ابن عباس ) ال تجالس أهل األهواء فإن  (برآء مني

 األمة ال مجالستهم ممرضة للقلوب( وقال عن القدرية )أولئك شرار هذه
 تعودوا مرضاهم وال تصلوا على موتاهم( شرح السنة لاللكائي. وعلى
هذا سار من بعدهم من أئمة التابعين وأتباعهم بإحسان إلى عصرنا 

 .هذا
على أهل السنة الحذر من مكايد أصحاب األهواء الذين يحاولون جاهدين 

مضادة واعد الإسقاط شعيرة هجر أهل البدع بالتلبيس والحيل وتقعيد الق
بع للكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح الذي أوصى به أولهم آخرهم وت

-6 
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فيه آخرهم أولهم والذي يقوم على الحذر البالغ من أهل البدع 
 .واجتنباهم والتحذير منهم
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